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

MÁRCIUS 20-27.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁRCIUS 27. - ÁPRILIS 3.
Turul Patika (Piac tér)

ÁPRILIS 3-10.
Oroszlán Patika (Kossuth 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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Tornáz zon az egészsé-
géért         4. o.

Gyermekek rajzoltak
a közlekedésről     7. o.

Magyar bajnok a Bé -
ké si TE curling csa-
pata                   8. o.

Lapunk
tartalmából

USZODA NYITVA TARTÁSA:

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

Idén ismét csatlakozik Bé kés
Város Önkormányzata ah hoz a
kezdeményezéshez, melynek
ré vén a megyei ön kormányzat-
tal és más településekkel
együtt, közös közbeszerzéssel a
szabadpiacról szerzi be a föld-
gázt intézményei számára. 

A lehetősséggel már 2009-
ben is élt Békés városa, így
mintegy 10 százalékkal tudta
csökkenteni intézményrendsze-
rének fűtésköltségét. Mivel
azonban az elmúlt évi szerződés
csak 2010. június 30-ig szól,

már most határoznia kellett a
békési önkormányzatnak a
szindikátushoz csatlakozásról.
Az új szindikátusi meg állapo-
dás szerint 2010. július 1. és
2011. június 30. közötti időszak-
 ra kérnek be a szolgáltatók tól
ajánlatokat a résztvevők.

Sajnos az olcsóbb földgáz-
beszerzés lehetőségét csak az
úgynevezett nagyfogyasztók
használhatják ki, a lakossági
fűtésszámlák csökkentésére
ebben a konstrukcióban nincs
lehetőség.

Olcsóbban szerzi be
a földgázt 

az önkormányzat

Erdős Norbert képviselő ünnepi
be szédében éles szavakkal ostorozta a
pártállami időkből a nyakunkon ma -
radt, vagyonukat átmentett politikai
elitet, melyet szavai szerint most van
idő „végleg letaszítani trónjukról”. A
szónoklatban hangsúlyos volt az ápri-
lis 11-i választásokra való utalás. A
162 évvel ezelőtti történések, „a nem-

zet nagy pillanata” és a jelenkor pár-
huzamát is megvonta, de azt emelte
ki, hogy immár nem forradalomra,
hanem felelős és higgadt kormány-
zásra, ahhoz pedig tehetségre és
tapasztalatra van szükség. E szavait
bizonyára a jobboldali radikálisok
felé irányította. 

Folytatás a 2. oldalon

A gyilkosság gyanúsítottját a nyo-
mozói munkát nagy erőkkel folytató
Rendőrség órák alatt elfogta, őrizetbe
vette, majd előzetes letartóztatásba
helyezte. A 18 éves R. R. áldozatának
ismerőse volt. Március 10-én hajnal-
ban alkoholért hatolt be az idős, beteg
özvegyasszony házába, és egy félméte-
res zsírkavarásnál használatos fakana-
lat is magával vitt. Az álmából felria-
dó Erzsike nénit, aki el akarta kerget-
ni, megdöbbentő brutalitással agyon-
verte. Olyan erővel sújtott le több ször
is, hogy a vaskos fakanál ket té tört. Az
áldozat a bántalmazás kö vetkeztében
azonnal meghalt. A tettes a gyilkos-
ság után megitta az összes szeszt,
amit csak a házban ta lált, magához
vette az áldozat 15 ezer forintját, majd
hazament aludni. A büntetett előéle-
tű gyanúsítottat néhány órá val ké -
sőbb otthonában fogták el a rend-
őrök. Meg találták nála a gyilkosság
idején vi selt, erősen összevérezett
ruhákat, és a gyilkos eszköz, a fakanál
is előkerült egy lakatlan házból, ahová
eldugta. Azt is el mond ta, a zsákmá-
nyolt pénzt játékgépekre költötte. A
jelenlegi helyzet szerint nyereség-
vágyból elkövetett emberöléssel gya-
núsítják, és vizsgálják a különös

kegyetlenség minősí tést, amely szigo-
ríthatja a büntetést. 

A nyolcgyermekes családból szár-
mazó, édesapja révén cigány, édes-
anyja révén magyar R. R.-t környeze-
te durva és agresszív embernek is -
mer te. Iskoláit nem fejezte be, mun-
kahelye nem volt, fiatal kora ellenére
egy gyermek apja. 

Lapunknak az áldozat egyik lánya
megerősítette, nem akarnak háborús-
kodást a városban. A szörnyű gyilkos-
ság egy ember tette, más nem vonható
felelősségre, viszont az elkövetőre tetté-
hez méltó szigorú büntetést sürgetnek.

Erősebb rendőrséget, nagyobb
közbiztonságot sürgetett Erdős
– A magyarországi válság régebbi, mélyebb, és nem csupán a gaz-
daságban mutatkozik meg, hanem elsősorban morális jellegű.
Alapjaiban kell megváltoztatni az ország sorsát – kezdte ünnepi
beszédét, és az összefogást sürgette az 1848. március 15-i forra-
dalomra emlékező városi ünnepségen a Forradalmi Emlékműnél
Erdős Norbert parlamenti képviselő, alpolgármester. 

Az ünnepségen a Békési Szabadidős Lovasklub tagjai ünnepi díszruhába öltözve vonul-
tak fel. Több fotó: www.bekesiujsag.hu.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Gyorsan meglett a gyilkos
Az egész várost felzaklatta az a rablógyilkosság, amely márci-
us 10-én hajnalban történt a Kecskeméti Ferenc utcában. Egy
18 éves férfi alkoholért és 15 ezer forintért ölte meg a 87 esz-
tendős Erzsike nénit saját házában. 

Egy héttel a gyilkosságot követően csa lád-
tagjai, rokonai és tisztelői körében helyez -
ték örök nyugalomra a Rózsa temetőben
Erzsike nénit.



Folytatás a címoldalról
Hangsúlyosan szólt Erdős

a közbiztonságról, és nyílt
utalást tett a néhány nappal
korábban városunkban elkö-
vetett brutális gyilkosságra
is, azt emelve ki, hogy a rend
fenntartása a kormányváltás-
sal megerősített Rendőrség
feladata, és nem valamely
po litikai szervezeté. Hang -
súlyt kapott továbbá az ün -
nepi beszédben a fiatalok felé
szóló bátorítás, hogy most és

itthon van rájuk, munkájuk-
ra szükség. 

Később „Jöjj el szabadság”
címmel irodalmi emlékmű-
sort adtak a Békés Megyei
Jókai Színház művészei, majd
koszorúzásra került sor. Pár -
tok, diák- és társadalmi szer-
vezetek helyezték el az emlé-
kezés virágait. 

A Magyar Szocialista Párt
nem koszorúzott. A párt
békési elnöksége másnap köz-
leményben tudatta, a február

24-én, Irányi Dániel szobrá-
nál elhangzott „szélsőséges
pártpolitikai szónoklat” miatt
döntötték el, hogy ez ellen til-
takozva, külön helyezik el az
emlékezés virágait március 15-
én. A közlemény azt is tartal-
mazza, hogy a városi ünnepsé-
gek egy közösség méltóságtel-
jes megemlékezései kell hogy
legyenek, nem pedig egy poli-
tikai csoport uszító, megosz-
tó, kirekesztő kampányren-
dezvényei.      Szegfű Katalin
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– Tragédia történt néhány
napja a városban, és a brutali-
tás, az erőszakos gyilkosság
nem egyedülálló, sajnos jelen-
ség Magyarországon – kezdte
március 14-i demonstrációját a
Jobbik békési szervezetének
országgyűlési képviselő-jelölt-
je, Molnár József. Így folytatta:
ki kell mondanunk, ne künk a
többségben lévő törvénytiszte-
lő polgároknak, hogy elutasít-
juk az erőszakot, és kiállunk a
rend mellett.  

A politikus ezután arról
beszélt, hogy a vidékiek hang-
ját a fővárosban a politikusok
nem hallják meg, pedig szá-
mos bűneset jelzi a növekvő
erőszakot: Mór, Olaszliszka,
Kisléta. Molnár József a parla-
menti pártokat kárhoztatta a
liberalizált jogviszonyok
miatt. Szavai szerint szigoríta-
ni kell a büntetési tételeket,
hogy az elkövetők visszaret-

tegjenek az elkövetéstől, és a
rendőrök kezébe tényleges
hatalmat kell adni. 

A város főterén a Jobbik
demonstrációjára mintegy
200-300 személy ment el, más

városokból is érkeztek. Jelen
volt az Új Magyar Gárda né -
hány tagja, akik katonai alak-
zatban hallgatták végig a szó-
noklatot. 

Szegfű Katalin

Elutasítják az erőszakot

A demonstráció az utóbbi idők gyilkosságainak áldozatai emlékére
virág elhelyezésével ért véget a Forradalmi Emlékműnél.
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A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány felhívása

Építsük fel együtt a fürdőfejlesztés második ütemében 
a Békési Fürdő területére tervezett

10x10 méteres meleg vizű kültéri termálmedencét!
Ahhoz, hogy 2010-ben elkészüljön a medence, idén is számítunk adójuk 1 %-ra!

A „Békési Fürdőért” Közalapítvány adószáma:

18386169-1-04
Egyéb felajánlásaikat, adományaikat az alábbi számlaszámon tehetik meg:

11998707-06278340-10000001

Eddig több mint 7 millió forint gyűlt össze a közalapítvány számláján.
Kérjük, támogassa Ön is a békési termálmedence megvalósítását!

Kövesse nyomon az építkezés menetét a http://uszoda.bekesvaros.hu/ weboldalon!

Idén januárban a szociális
bolthálózat tagjaként sikerült
megnyitnunk zöldség-gyü-
mölcs, alapélelmiszer üzletün-
ket. Ezzel is igyekszünk a ha -
zai, illetve a békési terméke-
ket népszerűsíteni, a termelő-
ket támogatni.

A Munkaügyi Központ se -
gítségével február 1-jétől 8
rehabilitációs járadékban ré sze-
sülő személyt sikerült foglal-
koztatnunk, egyéves időinter-
vallumban. A Miniszté rium -
mal folytatott hosszas huzavo-
na után, március végére végre
megérkezett a foglalkoztatási
normatíva egy része. Meghívást

kaptunk a Szociá lis és Mun ka -
ügyi Miniszté rium ba, ahol ala-
pítványunk lehetőséget kapott
vélemény-nyilvánításra. A tár-
gyalás konstruktív volt, sok
ígéretet kaptunk, hogy a közel-
jövőben akár együtt is mű köd-
hetünk. Egy közös pályázat le -
hetősége is benne volt ebben a
tárgyalásban. 

Jelenleg hatékonyan műkö-
dik a varrodánk, többféle al -
kat rész összeszerelési és háló-
kötési (sporthálók) munkálato-
kat végzünk bérmunkában.

Ellátottjaink részére alterna-
tív csoportos programokat szer-
vezünk, bárki igénye szerint

választhat ezek közül. Ezek
megléte azért is igen hasznos,
mert elősegíti a kapcsolattartás
fenntartását. Kb. 3 hónapig egy
önkéntes segít az adminisztráci-
ós munkák végzésében, mialatt
iskolai gyakorlatát tölti nálunk. 

Az alapítvány különféle pá -
lyázatokon vesz részt, ezzel is
hozzájárulva helyezetünk meg-
szi lárdításához. A pályázatok
célja helyi fejlesztések, kutató-
munka végzése több területen,
valamint külföldi tapasztalatok
szerzése ezen a szakterületen,
majd azok beépítése a magyar
szociális rendszerbe. 

Szent Lázár Alapítvány

Stabilabb a Szent Lázár
Alapítvány helyzete

Idén hetedik alka-
lommal rendezték meg
a Szegedi Kis István
Református Gim ná -
zium és Álta lános Is -
kolában a Ma gyar Na -
pokat. A színes prog-
ramkínálat sza valóver-
senyt, irodalmi dél-
utánt, mesemondást is
tartalmazott. Az iro-
dalmi délutánon má -
sok mellett a nemzeti irodalom és erkölcs kap-
csolatáról, Ör kény egyperceseinek emberábrá-

zolásáról és a magyar
irodalom nem zetközi
presztízséről is szó volt.
Az előadások között a
diákok játékos vetélke-
dőn is részt vettek érté-
kes nyereményekért. A
so rozat kiemelt témája
ezúttal ez volt: Né meth
László Békésen. A Ma -
gyar Na pokat a gimná-
zium férfikarának fellé-

pése zár ta, melynek során megzenésített Petőfi-
verseket énekeltek.

Három napig minden 
a magyar nyelvről szólt a gimiben

Erősebb rendőrséget, 
nagyobb közbiztonságot sürgetett Erdős

A Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ (BVSZSZK) pályázatot nyert a haj-
léktalan emberek lakhatásának, foglalkozta-
tásának, képzésének támogatására. TÁMOP
5.3.3 keretén belül megvalósuló „Kézen-fog-
lak” című projekt 2010. márciustól 2011.
decemberéig tart. A projekten belül 16 haj-

léktalan embert segítünk visszajutni a
munka világába. 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg. 

Jelentkezni a BVSZSZK-ban, a Jantyik M.
u. 1. szám alatt lehet március 22-től.

Közérdekű közlemény

Előtte Utána

Négyen
indulnak
Összesen négy politikusnak

sikerült összegyűjtenie a kellő
számú ajánlószelvényt határ-
időre az április 11-i parlamenti
választásokra, ennyien indul-
hatnak a békési székhelyű
Békés megyei 3. számú egyéni
választási kerületben. A jelöl-
tek névsor szerint: Debreceni
Lajos (Civilek), Erdős Norbert
(Fidesz-KDNP), Molnár József
(Jobbik), Nagy László (MSZP).

Az egyéni jelölteken kívül a
megyei listát állított politikai
szervezetekre is szavazunk majd.

Átadják 
a felújított kutat

Március 28-án, vasárnap 11
órától ünnepség keretében
adják át a nemrégiben felújí-
tott Asztalos István utcai árté-
zi kutat. Jelen lesz Csurka
László színművész is, az avató-
beszédet Erdős Norbert or -
szággyűlési képviselő és alpol-
gármester mondja.
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Házasságkötés: nem volt.

Elhunytak: Kovács László
(68 évesen), Hrabovszki Já -
nos (46), Durkó Ferenc (60),
Salamon Lajos (68, Kamut),
Vincze Jánosné (85, Kamut),
Ambrus Sándorné (72), Bar -
ta Lászlóné (72), Sebestyén

Gáborné (87), Forrás Fe -
renc né (75), Papp Mihályné
(81), Csontos László (81),
Fűsűs Péter (76).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Talán inkább előre, ezt kel-
lene mondanunk ma ugye?
Ez kívánkozna most a szánk-
ba, és onnan ki, hangosan a
szabadba, hogy mindenki
hallja. Igen, előre. De merre,
mikor, kivel?

Sajnos nem mondhatjuk ki
még, rengeteg dolog, sok ten-
nivalónk van még addig.
Előbb vissza tehát. Na nem
időben, korban, hanem ér -
tékben, azok halaszthatatlan
visszaszerzésében. Épp az
előbb mondta ki igen szép,
tömör, érthető magyarsággal
Szemadán György a lényeget:
A magyar ember (is) szellem-
ből, testből és lélekből áll. Az
elmúlt évtizedek hatalmai
épp ezt verték szét rendszere-
sen, sorjában és tudatosan.
Előbb az egyházakat, rajtuk
keresztül megroppantva
nem zetünk gerincét, hosszú
alvásra, tetszhalálra ítélve a
kollektív nemzettudatot.
Tör ténelmi egyházaink is
most ébredeznek, szólalnak
meg végre, mindannyiunk
nagy örömére, közösen és
markánsan. Kimondatott mi
eddig tabu volt: a jó értelem-
ben vett közérdekű politizá-
lás szükségessége, a megúju-
lás elkerülhetetlensége, sőt
minap – vatikáni szinten is –
a cölibátus kérdése is. Emelik
fejük és szólnak, cselekszenek
a civilek is, kinyújtva kezük
egymás és más világnézetű,
vallású, hitű társaik fele.
Visszakérjük tehát egyháza-
inkat, s vele hitünket és ün -
nepeinket is. Hisz utóbbiakat
ugyancsak profi módon elvet-
ték tőlünk. Így lett kará-
csony helyett télifa ünnep,
szeretettel, hittel teli szentes-
te helyett népünnepély. A
Mikulásból, Szent Miklós
püspökből csokiból készült
télapó elvtárs született, s
mára már az a  legnagyobb
kérdés húsvétkor, a legna-
gyobb ke resztény ünnepkor,
hogy tojik-e tojást a nyúl?
Szent Ist vánkor alkotmányos
új kenyeret szeletelünk, s
március 15-én a forradalmi
ifjúság napjait „ünnepeljük”
olyan – tisztelet a kivételnek
– fiatalokkal aki a himnusz
alatt éneklés he lyett cigiznek,
rágóznak, du málnak, vagy
épp csókolóznak. Ünnepein -
ket is visszaköveteljük tehát.

De vissza mindennel mi -
nek „újítása” családjainkat
verné éppen szét: házastársa-
kat élettársak helyett (elné-
zést az épp példás életet élő
élettársaktól, nem róluk be -
szélek), hisz sokkal tartósabb
a kötelék így, egy házi eskü-
vőket is csak polgári helyett,

keresztelőket név adók he -
lyett, és istentiszteletet, mi -
sét, imát ha holtainkat han-
toljuk el. Igen, tudom, sokak
érzékenységében gázolok
most, de nem hagyhatjuk
elaprózni nemzeti értékein-
ket, hitbéli kötelességeinket.

Az egyházak után az okta-
tást verték szét uraink, elv-
társaink. Előbb az egyházit,
majd a világit. A magyar em -
ber lelkét, szellemét érte így
újabb csapás. Hol tartunk
ma? Ott, hogy a gyerek, mi -
után a legújabb magyar tör-
vényeknek megfelelően el -
döntötte, hogy fiú lesz-e vagy
lány, lekever egy nagy pofont
a más bőrszínű, vallású, stb.
padtársának, elküldi mele-
gebb éghajlatra a tanárát,
bedob egy felest, rá gyújt egy
füves cigire, cseszik tanulni,
és elmegy az om budsz ma -
nushoz Bolognába pa naszt
tenni, mert unatkozik. Vissza
tehát a klebersbergi magyar
oktatást is!

És vissza a nem is olyan
rég még világhírű magyar
egészségügyi képzést és ellá-
tást is, melynek szétverése a
magyar nemzet szelleme, lel -
ke után annak maradék tes-
tét hívatott az enyészet útjára
vinni. Egész embert kezelő
érző, empatikus gyógyítókra
van szükségünk, nem spéci
gépekre elsősorban.

S végül, de messze nem
utolsó sorban, vissza lega -
lább 1990-hez, az előre ello-
pottnak tervezett rendszer-
váltáshoz, legyen csendes,
bársonyosan forradalmi,
vagy rendesen az. Innen kell
újrakezdeni a visszaszerzését
a fent említett kincseink-
nek. Trianon sebeit nem
nyalogatni kell, nem nosz-
talgiázni, de tudatosítani
kell minden magyar fejben
mindazt amit az elmúlt 65-
66 év kiradírozott onnan,
vagy be le sem töltött. Hogy
egy csa pat vagyunk, egy
nagy ma gyar csapat, és hogy
egy nemzetnek nincsenek
határai! Ez után meg néven
kell nevezni minden eddigi
vétkest és kollaboránst.
Nem bántani, csak bemu-
tatni múltjukat. „Ha tár -
talan” élvezettel fogjuk ol -
vasni e sorokat...

Választások jönnek. Már -
ci us 15-e van, dél. És csend.
Az ellenzék által akkor kellő-
képpen meg nem felelt
Öszöd gerjesztette csend. S
ez a csend bármit hozhat.
Még akár pofára esést is.
Vissza tehát az agarakkal
kedves önfelkentjeink is az
Úrban. Ki nem népéért, kör-
nyezetéért, nemzetéért tolak-
szik rivaldafénybe könnyen
visszakaphatja ami neki jár... 

Nos előre hát végre! Ne -
mes emberekkel, nemes
ügyekért. Erről szól március
15. és erről kellene szólnia
április 11-nek is.

Vissza!

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Kenyér, pogácsa, édes és sós
péksütemények.
Telefon:

20/264-34-39
Békés, Piac tér 5.

VARÁZSKALÁCS 
PÉKSÉG BOLTJA

HÁZIAS ÍZEK

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!

Koncertjegyünk nyertese
Az elôzô lapszámban közzétett játékunk nyertese

Csongrádiné Vári Ildikó,
aki helyesen válaszolta meg, 

hogy a nemzeti rock zenét játszó Kárpátia együttes öttagú. 
Nyereménye egy belépôjegy a Kárpátia együttes 

március 27-én, pénteken 21 órakor kezdôdô 
békési koncertjére. 

A nyertesnek gratulálunk!

A fórum elõtti sajtótájé-
koztatón a békési születésû
Latorcai János arról beszélt,
hogy a magyar gazdaság
rossz állapotban, és sajnos
még messze nem lábaltunk
ki a válságból. Felhívta a
figyelmet a rossz munkanél-
küliségi helyzetre. Jelenleg
mintegy 660 ezren nem
találnak állást az országban,
miközben rendkívül alacsony
a foglalkoztatottak összlét-
száma (3,8 millió körüli).
Minden negyedik pályakezdõ

állástalan. Egyes régiókban
alig van, aki dolgozik.

Latorcai János elmondta
még, hogy miközben megkur-
títják a szociális támogatáso-
kat, ellehetetlenülnek a kis- és
közepes vállalkozások, aközben
talicskával tolják ki az állami
vállalatok pénzét. A korrupció
elviselhetetlen méretet ölt. 

A KDNP vezetõ politikusa
szerint az április 11-i válasz-
tást követõen az új kormány
elsõ feladata lesz a teljes
értékû számbavétel és hely-

zetfelmérés, melyet a számon-
kérésnek kell követnie. Az
kormány sürgetõ feladata a
szociális segélyezés rendszeré-
nek átalakítása, a kis- és kö -
zépvállalkozások segítése, szi-
gorú pénzintézeti szabályozás
bevezetése.  

– A gazdasági életben a
nagy gondot okoz, hogy az
adott szó becsülete elveszett,
és erkölcstelenség érezhetõ.
Ezen lesz a legnehezebb vál-
toztatni – vélte Dr. Latorcai
János Békésen.

Szegfű Katalin

Az új kormány sürgetõ gazdasági intézkedéseirõl
Erdõs Norbert, a Fidesz és a kereszténydemokra-
ták közös képviselõjelöltje fórumot tartott, mely-
nek vendége Dr. Latorcai János, a KDNP orszá-
gos választmányának elnöke volt. Az országgyû -
lési képviselõ a magyar gazdaság jelenlegi hely-
zetképét vázolta.

Kérjük, segítse adója 1 %-ával a határon túli ma gyar pe da-
 gógusok anyanyelvi továbbképzését a Zenei Napok ke re -
tében az „Alapítvány a Megújuló Tar hosért” részére felaján -
lott összeggel. 
Adószámunk: 19060844-1-04. Cím: 5630 Békés, Petôfi u. 2.

Erdős Norbert és Latorcai János.
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GONDOLATOK A „JÖVŐRŐL”
Jövőnk, holnapunk megtervezése a legtöbb ember számára

napi feladatként, felelősséget ránk rovó szükségletként jelenik
meg. Sokan mégis képtelenek határozott terveket készíteni saját
jövőjükre gondolva. Rettenetes bizonytalanságban élnek. Félnek
a döntésektől, aggódnak ügyeik, sorsuk kimenetele miatt. A
Biblia szerint nem nehéz, hanem egyenesen lehetetlen megte-
remteni azt a kényes egyensúlyt, amit a világnak való megfelelés
és az Istennek tetsző értelmes élet között próbálnak megterem-
teni sokan. „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhíva-
tott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és
kiméne, nem tudván, hová megy.” (Zsidók könyve 11:8)

Elfogadni Isten terveit, azonosulni vele, rábízni a holnapot,
de a mát is – nos mindezt magunktól, be kell látnunk, lehetet-
len! Miközben ragyogó jövőt tervezgetnek sokan, kudarcra íté-
lik életüket, meghasonlanak vágyaik, céljaik és mindennapjaik
szorításában. Engedni, hogy Isten vezessen, tervezzen, kormá-
nyozzon helyettünk, átadás, irány, cél és jövőváltás nélkül nem
lehetséges. Ez mindannyiunk döntése. A folytatás pedig már
ennek a döntésnek a következménye lesz. Ezt a döntést viszont
jól meghozni, csak hit által lehetséges, és ezt mindannyian
ismerjük is jól. Bármennyire is megpróbáljuk letagadni.   

Balog Tibor, lelkipásztor

Az erdélyi születésű Gyuri
bácsi és a békési születésű
Zsófi néni 1950. március 11-én
kelt egybe Békésen. A Csalló -
közi utcában letelepedtek le,
és kertészkedésből éltek, amit,
korukat meghazudtolva, egé-
szen tavalyig aktívan folytat-
tak. A család gyorsan gyara-
podott: hat gyermekük, 18
unokájuk és eddig 8 déduno-
kájuk született. A legtöbben a
mai napig Békésen élnek. 

Az ünnep során az imák és
énekek mellett pásztori kö -
szön tések is elhangzottak. A
gyülekezet egykori és mai lel-
kipásztora, valamint az ünnep-
lő pár szintén lelkész Imre fia
szólt az egybegyűltekhez. 

Merényi Zoltán arra irányí-

totta a figyelmet, hogy a
Veres há zaspár nehéz, dolgos
életén mindvégig Isten áldása
volt, éle tük, házasságuk  so -
kaknak minta lehet. Azokban
az idők ben, amikor felépítet-
ték a földrengésben megron-
gálódott bap  tista imaházat,
Gyuri bácsi a gyülekezet dia-
kónusa és pénz tárosa volt, ké -
sőbb gondnoka. Ezekre az
idők re és a családdal hosszú
évtizedekkel ez előtt kö tött

ba rátságukra em lékezett
Papp József. Az ün nepség
kedves színfoltja volt, amikor
egyik unokájuk négy déduno-
kájukkal együtt lépett fel egy
dalt énekelve. A kö szöntések
után terített asztal várt a csa-
lád tagjaira.                 Sz. K.

Isten szeretetében
együtt 60 éve

Ritka ünnep zajlott le március 13-án a békési bap-
tista imaházban. A 60 éve házasságot kötött Veres
György és felesége családjuk, rokonságuk és bará-
taik körében adott hálát sorsukért, életükért.

A torna tökéletes alakfor-
málásra, kondicionálásra, bi -
zonyos esetekben rehabilitáci-
óra is. A torna továbbá segít a
jó erőnlét fenntartásában,
csontritkulás, asztma, gerinc-
probléma, ér- és keringésrend-
szeri, hát- és derékfájdalom,
moz gásszervi, izületi problé-
mák enyhítésében. 

A vízben történő mozgás
speciális eszközök segítségével
történik, ez teszi lehetővé,
hogy olyanok is részt vegye-
nek az egyórás foglalkozáson,
akik nem tudnak úszni. Igen
intenzív mozgást kell elkép-
zelni. A torna nem kifejezet-

ten a fogyást szolgálja, de ha -
tása pár alkalom után centik-
ben mérhető. Lényege azon-
ban az egészségmegőrzés, a
fittség növelése és a jó közér-
zet. A mélyvízi tornát látoga-
tó hölgyek közül többen is
megerősítették, hogy hatására
kellemesen elfáradnak, oldó-
dik a stressz, és jó hatás érez-
nek izületeikben. Különösen
ajánlott ülő és álló munkát
végzőknek, fiataloknak, kö -
zép és idősebb korosztálynak,
súlyfelesleggel rendelkezők-
nek, mivel a vízben mindenki
erőállapota és igénye szerint
tud egy időben dolgozni. A

víz, mint jótékony hatású
közeg biztosítja a sérülésmen-
tes sportolást.  

Az edzés során a hölgyek
követik Leczkésiné Hőgye
Katalin parton bemutatott
mozdulatait, gyakorlatait.
Egyé ni tempóban haladnak,
szinte felszabadulnak a víz-
ben. Egy-egy torna során 400-
600 kalóriát is elégetnek,

amely egyórányi intenzívebb
futással egyenértékű. 

A mélyvízi tornát szerdán-
ként 18 és 19 órától lehet igény-
 be venni a Békési Uszodában. A
feltételekről Leczkésiné Hőgye
Katalin a helyszínen torna
előtt, vagy más időpontban  te-
 l e fonon ad felvilágosítást a
70/45-16-156-os számon.

Szegfű Katalin

Soha sem késő – tornázzon az egészségéért 
Igen hamar megtalálta a közönségét a mélyvízi
torna, melyet a Békési Uszodában szinte a nyitás-
kor meghirdettek, így már hetek óta megtartja a
foglalkozásokat Leczkésiné Hőgye Katalin. A
mezőberényi aqua fitness edző és testnevelő
lapunknak elmondta, hogy ez az edzési forma
kortól, edzettségi állapottól függetlenül minden
nőnek, de férfinak is ajánlott. 

Nemrégiben ülésezett váro-
sunkban a Civil Tanács – tájé-
koztatta lapunkat Szűcs Judit,
a szervezet elnöke. A civil
szer vezetek legfőbb anyagi
hátterét az önkormányzat biz-
tosítja azzal, hogy 2009-ben 4
millió 255 ezer Ft-ot, idén 4
millió 280 ezer Ft-ot biztosít a
szervezeteknek pályázat út -
ján. Az összeg odaítéléséről a
Civil Tanács javaslatára a kép-
viselő-testület dönt, mások

mellett az adott szervezet tag-
létszámát, és közösségi sze-
rep vállalását is szem előtt
tart va. Idén 67 civil szervezet
pályázott. Szűcs Judit tájékoz-
tatása szerint, mivel több civil
szervezetnek komoly nehézsé-
get okoz a támogatási pályá-
zat elkészítése és a jogszerű el -
számolás, ezért indokoltnak
lát ják, hogy ősszel pályázatíró
képzést valósítsanak meg e
szer vezetek képviselőinek.

Pályázatíró képzést
szeretne a Civil Tanács

Éves, rendes közgyűlését
tartja a Nefelejcs Békési Kul -
turális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület március
30-án 17 órától a Békési Ga -
léria közművelődési szobájá-

ban. Az ülésen mások mellett
beszámoló hangzik el a tavalyi
év munkájáról és pénzügyi
helyzetéről, valamint az idei
programok terveiről. Az köz-
gyűlés nyilvános.

Közgyűlés a Nefelejcs
Egyesületnél

A kulturális központ idén is
megrendezi az „Én hangom”
című énekver-
senyt, mely-
nek döntőjére
április 23-án
kerül majd sor.
A versenyt 6-
35 éves korosz-
tály számára,
két kategóriá-
ban hirdetik meg, vagyis az I.
korcsoportban 6-16 évesek-
nek, a II. korcsoportban 17-35
éveseknek. A döntőben a
korábbi évekhez hasonlóan a

selejtezők legjobbjai mutat-
hatják be tudásukat. 

A jelentkezése-
ket március 30-ig
fogadják, a neve-
zés díja 1500 Ft/fő. 

A selejtezők áp -
rilis 2-én 15 órától
és április 3-án 10
órától lesznek. A
belépés 300 Ft. A

döntőre a jegy ára 1200 Ft/fő,
de tíz fő felett csoportos ked-
vezményt adnak (900 Ft/fő).
Bővebb információ: 66/411-
142, 20/569-80-58. 

Idén is lesz 
„Én hangom” énekverseny

Veres György és felesége. Még több fotó: www.bekesiujsag.hu

Felszabadít a mélyvízi a torna. Több fotó: www.bekesiujsag.hu.

ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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 elsõ eme-
leti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harma-
dik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcá-
ban 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. • BÉKÉ-
SEN, 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. • BÉKÉ-
SEN, 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 utcá-
ban 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 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 10,2 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás csa-
ládi 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 szo-
bás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió.
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– Milyen út vezetett a 95-
ös duisburgi világbajnoki cím
elnyeréséhez?

– Békésen kezdtem el kaja-
kozni még ’82-ben, alig tíz
évesen. Egy iskolai felhívás kel-
tette fel az érdeklődésemet.
Beültem a kajakba és ott
ragadtam. Ennek már 29 éve,
és a sportág szeretete azóta
sem csökkent. Tizennyolc éve-
sen felkerültem Csepelre kaja-
kozni. Másfél év után átigazol-
tam Szegedre és egy évet itt-
hon, Békésen készültem az
aktuális válogató versenyekre,
magyar bajnokságra. Egy év vel
később át is költöztem Sze -
gedre, és szegedi színekben ver-
senyeztem. Négy évig voltam
az egyesületnél, már jelentkez-
tek az első sikerek (vi lágkupa,
magyar bajnoki cím, stb).

Aztán 1994 őszén végleg haza-
költöztem, és régi mesterem-
mel, Nagy Károllyal folytat-
tam a felkészülést. Ak kor
adtam magamnak még egy
évet a sportpályafutásomra.
Jöttek a válogató versenyek,
ahol sikerült kivívni a jogot a
világbajnokságon in duláshoz.
A világbajnokságot meg is
nyertük 200 méteren kajak
négyesben. Akkoriban nem
volt még divatban a milliós
jutalom egy ilyen eredmé-
nyért, de ettől én még ugyan-
olyan büszke vagyok az arany-
érmemre. Utána sem pihen-
tem a babérjaimon, folytattam
a kemény felkészülést, szeret-
tem volna bekerülni az olim-
piai csapatba, amire meg is
volt a reális esélyem. Sajnos egy
komoly betegség miatt erre

nem került sor. Ennek ellenére
egy pár évig még készültem,
versenyeztem, de végül is abba
kellett hagynom az aktív spor-
tolást a megélhetés miatt.

– Bár az aktív versenyzést
abbahagytad, a kapcsolatod a
kajakkal nem szakadt meg. 

– Továbbra is tűzközelben
maradtam. Hobbi szinten
azóta is evezek és irányítom,
istápolom az utánpótlást.
Négy évig a sportág szeretete
vezérelt, mint edzőt, immár
főállásúként edzem az ifjúsá-
got. Jelenleg a serdülőtől a
junior korosztályig, fiúkat és
lányokat vegyesen, 20-30 gye-
reket készítek fel a versenyek-
re. Két tanítványom, Dobi
István és Szabó János ma már

kollégám, mert ők is edzős-
ködnek. Valamennyi tanítvá-
nyomra büszke vagyok. Van,
akire az elért eredményéért,
van, akire a szorgalmáért, ki -
tartásáért. Folyamatosan jön-
nek a jobbnál jobb hazai ered-
mények és küzdünk a nem-
zetközi lehetőségért.

– Szabadidődben, már ha
van egyáltalán, mivel foglal-
kozol? 

– Mivel az edzői fizetés
kevés a boldoguláshoz, az
előre lépéshez, mellette hobbi
szinten hajókat építek, lapá-
tokat készítek (versenyhajó,
túrahajó, horgászcsónak). Más
jellegű hobbi eddig még nem
tudott elcsábítani „szerel-
memtől”, a kajakozástól.
Persze első helyen az életem-
ben a 3 éves kislányom, Anna
van, számomra ő a legfonto-
sabb. Mindig levesz a lábam-
ról és büszke vagyok rá, hogy
már egyévesen ő is beült a
kajakba. Jár „úszni” és ha víz-
ről van szó, csak velem érzi
ma gát biztonságban.     Gugé

Következő interjúalanyunk a
leköszönő és újrainduló diákpol-
gármester, Mu csi Nikolett.
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Hullámok hátán
Talán van, akinek még ismerősek a következő
sorok: „Szép az idő, száz evező csattog a vízen
már…” Szemtelenül fiatal (mindössze 39 éves)
beszélgetőtársamat, Pankotai Gábort elnézve
önkéntelenül is ezt a dallamot szeretném dúdolni.
A szerény, átlagosnál vállasabb külsejű fiatalember
rajongással teli hangon mesél „szerelméről”, a
kajakozásról, mely dicsőséget hozott neki.

ÖN DÖNT: ISZIK VAGY BETEG!
Dr. F. Batmanghelidj professzor kutatásai alapján arra jött

rá, hogy a legtöbb testi betegségünknek az oka a krónikus
(folyamatos) vízhiány. Ugyanis egy igen bonyolult, ámde célirá-
nyos vízszabályozó rendszer működik testünkben, amely vízhi-
ányos állapotban készleteinket a megfelelő elsőbbségi szabá-
lyok figyelemben tartásával csoportosítja át. Azaz elsődlegesen
az agyunkat táplálja, aztán a létfenntartó rendszereinket, majd
a szervezetünk működéséhez nélkülözhetőbb szerveinket. 

A vízhiányos állapotot mindenki a szomjúság kialakulásá-
val, a „száraz száj” érzéssel azonosítja. Holott a száraz száj
érzés kialakulása a vízhiány már egy elfajult állapotához tar-
tozik. Ilyenkor szervezetünk már régen szomjazik, csak mi
nem vesszük észre ennek jeleit, mert hosszú évek alatt
rászoktatjuk magunkat a szomjúság egy bizonyos mértékig
való elviselésére. Kritikus esetben vannak emberek, akik napi
fél-egy liter vizet is alig isznak meg, ami az ajánlott mennyi-
ség töredéke. A kor előrehaladtával egyre többen válnak kró-
nikusan dehidratálttá. Folytatjuk…

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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)

Orbán Viktor beszédet mondott a Fidesz március 15-ei
nagygyűlésén. „Nem engedünk a negyvennyolcból. Ideje,
hogy Magyarország a saját lábára álljon, saját útját járja,
saját tengelye körül forogjon, de nincs előre elkészített út,
csak olyan amelynek köveit saját kezűleg rakjuk le. A
magyar nép a kapuk előtt áll, és azt üzeni a helytartóta-
nácsnak, hogy ideje csomagolni, már csak 27 nap van a
választásokig. Most megindítjuk az utolsó nagy hajrát.” -
mondta a Fidesz elnöke beszédében mintegy százezres
tömeg előtt a Dózsa szobornál. Ugyanitt elismételte a
sokatmondó történetet a jól be nem vert szegről (lásd
helyi jelöltek, helyi szavazóbázis analógiáját), melynek
következtében elvesz a patkó, a ló, s így a csata is végül.
Ezért kért mindenkit arra, hogy ki-ki a maga szegét jól
verje be, azaz a maga dolgát jól végezze helyben, hisz azon
az egész országos, sőt nemzeti ügy kimenetele múlhat. „A
választással vihetjük végig a magunk forradalmát, amely
utat nyit egy olyan kormányzásnak, amely visszaadja a
magyar nemzet önbecsülését. A mi forradalmunk április
11-én lesz: gyors, kiszámítható, alkotmányos, biztonságos
változást hoz, de nem szed emberáldozatot.”

Az „Aranykosár a Gyer me -
kekért” Alapítvány jótékony -
sági bált rendez április 2-án,
pénteken 19 órától a Dübögő
étteremben. A bál fővédnö-
ke: Domokos László, Békés
Megye Képviselő-testületé-

nek elnöke. A belépés 3000
Ft. Tánc, zene, tombola. A
zenét egész este a Mediterrán
együttes adja. Jegyek márci-
us 31-ig igényelhetők Ben -
csik Juditnál a 20/545-96-
36-os számon.

Jótékonysági bál

Március elején megkezdő-
dött a babaúszó tanfolyam
Békésen. A babák és szüleik
boldogan birtokba vették az új
uszoda tanmedencéjét. Sajnos
az első foglalkozáson csak
három csemete próbálta ki az
igen kellemes 32 fokos vizet,
de továbbra is várjuk azon szü-
lők jelentkezését, akik

- nem érzik áldozatnak,
hanem közös ünnepnek
saját gyerekükkel való
foglalkozást

- akik szeretnének nyíltan
és őszintén kommunikálni
babájukkal,

- akik edzetté, erőssé,
magabiztossá, érdeklődő-
vé, egészségessé, nyílttá
akarják nevelni utódjukat,

- akik nem féltik őt a többi
babától

- akik kíváncsiak a baba
gondolkodására, és akik
mernek és akarnak baj-
lódni gyermekükkel.

Végezetül, pedig néhány
tévhitet szeretnék eloszlatni: 

Az első és legfontosabb az,
hogy nem célunk a babák víz
alá nyomogatása!

Nem csak 3 hónapos babá-
kat várunk a foglakozásokra,
hanem 3 hónapos kortól egé-
szen 3 éves korig lehet jelent-

kezni a csemetékkel. A tanfo-
lyamhoz bármikor be lehet
csatlakozni.

A babaúszás nem úszások-
tatás, hanem egy felépített
játékos foglalkozás a baba
testi-lelki egészségéért, a csa-
ládi kötődések elmélyítéséért.
Egy bemelegítő játékos masz-
százs után következik egy éne-
kekkel és mondókákkal színe-
sített közös gyakorlás, majd
levezetésképpen szabad fogla-
kozással zárul a vizes 45 perc. 

Leegyszerűsítve tehát a ba -
baúszás nem más, mint szülő és
a gyerek közös nyelvének meg-
találása egy közösen szeretett
alapelem a víz segítségével.

További információ és je -
lent kezés: Sinka Ágnes: 30/
311-00-97, Nagy Krisztina
70/ 321-15-94.

Boldogságprogram
a vízben

Az Életfa Kulturális Ala pít -
vány által életre hívott Békési
Örökség Népfőiskola március
27-én rendezi meg negyedik
alkalmát a kulturális köz-
pontban 9 órától. A téma ez -
úttal a húsvét, erről 9-12 óra
között ismeretterjesztő elő-
adások lesznek. A gyerekeket
játszóház várja. 12-13 óra
között „Terülj, terülj asztal-
kám” – büféebéd a Békés és
Környéke Biokultúra Köz -

hasz nú Egyesület közreműkö-
désével, közben „Recept -
klub”. Majd egytől négyig
kézműves műhely lesz a hús-
vét ünnepkörre épülve, 16
órá tól Belencéres táncház.
Köz re mű ködnek a Belencéres
Nép táncegyüttes táncosai élő-
zene kíséretében. 

Rendezők: Életfa Kulturális
Alapítvány, Békés Városi
Kulturális Központ, Közös
Pont Egyesület.

Húsvétról lesz szó 
a népfőiskolán

www.bekesiujsag.hu



ÉPÜLET-DEKORÁCIÓ TERVEZÉSÉRE 
• A Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában folyó épületkorszerűsítés

részeként szeretnék graffitivel (falfirkával) díszíteni a tornaterem homlokzatát. A tornate-
rem-homlokzat épület-dekorációjának megtervezésére Békés Város Önkormányzata nyílt
pályázatot írt ki. A részletes pályázati felhívás megtalálható a www.bekesvaros.hu webol-
dal Dokumentumtár menüpontjában a Közérdekű információk között. 

• A győztest zsűri választja ki, munkája még idén nyáron felkerül a falra. Életkortól és kép-
zettségtől függetlenül bárki pályázhat, akár több munkával is. Az pályázatokat Békés Város
Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályára (5630 Békés, Petőfi u. 2.) személyesen, postai
úton vagy futárszolgálattal lehet benyújtani április 30-a 12 óráig egy eredeti példányban. 

• Bővebb információt ad Gyebnár Péter pályázati csoportvezető a 411-011/166-os melléken,
illetve a gyebnar.peter@bekesvaros.hu címen.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Sürgősen eladó a Mezei u. 3. szám alatti
padlástér beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
Gyönyörű, kétszobás, első emeleti lakás,
saját tárolóval, garázzsal vagy anélkül, a
Karacs T. 4. alatt, beköltözhetően eladó.
Érd.: 20/95-070-83.
Olcsó ház Békéscsabán, jó helyen. Tel.:
30/48-63-178.
Békésen a Fáy utcán III. emeleti, kétszobás,
klímás lakás eladó. Tel.: 70/389- 29-66.
Békésen Fürdőhöz közel kétszobás, nap-
palis kertes ház eladó. Garázs, melléképü-
letek, gazdasági melléképületek, gáz és
ve gyes tüzelés. Kisebb lakás csere is
érdekel. Tel.: 70/779-55-50.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar, garázs,
melléképületek, gazdasági melléképületek,
fúrt kút, gáz és vegyes tüzelés, csere is
érdekel. 70/505-97-05, 70/618-19-65.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleki u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/803-44-08.
Felújított 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
Ház nagy udvarral eladó Békésen, a Lo -
rántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 66/634-214.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Városközpontban kétszobás, összkomfor-
tos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcse-
rélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Telefon: 30/370-
50-85. 
Békésen a Fáy utcán második emeleti
lakás eladó. Ára megegyezés szerint.
Érd.: 20/452-35-97.
Békésen kétszobás, összkomfortos, ve -
gyes falazatú, felújított kertes ház áron
alul, megegyezés szerint sürgősen eladó.
Érd.: 70/215-45-77.
Háromszobás ház a II. kerületben városköz-
ponthoz közel, rendezett udvarral, kis telken
eladó vagy értékkülönbözettel lakás csere is
érdekel 2. emeletig. Érd.: 70/324-87-98.
Rendezett, konvektoros + központi fűté-
ses, padlástér, beépíthető, kisebb ház
eladó. Érd.: 66/429-210, 30/542-17-80.

Szép helyen üdülő eladó. Horgászási le -
hetőség és fürdő a közelben. Békés -
csabai, első emeleti lakás vagy kisebb ház
csere érdekel. Érd.: 70/367-02-40.
Összkomfortos, központi + gázfűtéses
ház kis kerttel eladó. Békéscsabai liftes
lakásra vagy kisebb kertes házra csere is
érdekel. Érd.: 70/367-02-40.
Ház eladó a Szabadkai u. 26. sz. alatt. Tel.:
30/64-39-992, 30/29-29-425.
Félkomfortos utcai házrész eladó. 70/388-
43-04.
Felújításra szoruló kertes ház eladó
Békésen Kinizsi u. 51. Érd.: 30/389-69-53.
Egyszobás, összkomfortos parasztház
eladó a Legelő soron. Érd.: 70/50-60-530.
Eladó kétszobás, fürdőszobás, javításra szo-
ruló ház a Keserű soron. Érd.: 66/414-087.
Kétszobás összkomfortos parasztház sür-
gősen eladó a Tárház u. 68. alatt. 20/557-
12-54.
Összkomfortos téglaház áron alul eladó.
70/360-50-36.
Békésen főút mellett vállalkozásra is
alkalmas háromszobás ingatlan mellék-
épülettel 860 m2 telken, városközponthoz
közel eladó. Érd.: 30/367-83-04.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Békésen ház eladó. 70/638-12-45.
Elcserélném mezőberényi háromszobás,
igényes, Keresi utcai kertes házamat bé -
késire értékegyeztetéssel. Tel.: 30/471-93-
67, 30/389-66-64.
Budapesten XVIII. kerületi házrész eladó
telekárban. Érd.: 30/903-57-19.
Félkomfortos parasztház eladó a Szabad -
kai u. 40. alatt. Érd. egész nap a helyszí-
nen vagy: 30/56-88-410.
Kétszobás ház eladó a Deák F. u. 11. alatt.
Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. sz.
háta mögötti garázssoron. Érd.: 66/412-227.
Kétszobás családi ház eladó a Magyari I. u.
14. alatt. Redőnyös, parketta, gáz és ve -
gyes tüzelés, több melléképület. Azonnali
beköltözéssel. Érd.: 30/856-23-80.
Békés és Békéscsaba között követúthoz kö -
zel 65 m2-es tanya eladó. Villany, fúrt és
ásott kút, kemence, kandalló. 1 hold földdel.
Elcserélném komfort nélküli kis parasztház-
ra Békésen vagy Csabán. Érd.: 30/97-26-137.
3 + félszobás, ebédlős, összkomfortos,
szépes felújított kertes ház eladó nagy ga -
rázzsal, gazdasági épülettel. Kilencmillióig
ingatlant bárhol beszámítok. 30/97-26-137.
Békésen földszinti, 1 + 2 félszobás, telje-
sen felújított lakás igényesnek eladó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/518-07-28.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Ház eladó a Dankó utca 17. az. alatt.
Irányár: 1,6 millió Ft. Tel.: 20/21-50-979.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Kereszt u. 38. sz. alatt.
Gázfűtéses, fürdőszobás. Szobában nagy-
méretű csempekályha, a másik helyiség-
ből fűthető. Telefon: 66/634-233.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 66/643-553, 20/56-47-186.
A Fürdő közelében komfort nélküli ház 2,5
millióért eladó. 30/657-57-46.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, fürdőszobás ház eladó a Gát
u. 26. alatt 5,5 millióért. Érd.: a Gát u. 33.
alatt vagy telefonon: 20/59-99-102.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Mezőberényben 170 m2 alapterületű, 3 szo-
bás polgári ház eladó. Lakás csere érdekel.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.
Sürgősen eladó a Tóth utcán régi ház hat-
millió Ft-ért. Tel.: 20/32-77-245.
Ház eladó a Pesti utca 26. alatt. Irányár:
6,2 millió Ft. Érd.: 70/70-93-450.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakáso mat
hasonló értékű, normál belmagasságú  csa-
ládi 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.
Békés központjában kétszobás, kéterké-
lyes, nagykonyhás, 1. emeleti lakás sürgő-
sen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Teljes
berendezéssel is lehet. Tel.: 66/414-781.
A Széchenyi téren kétszobás + nappalis,
72 m2-es, kéterkélyes, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.: 70/536-45-32.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Körösi Csoma S. u 23. sz. alatt kétszobás,
összkomfortos kockaház nagy telken eladó.
Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 30/450-71-72.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Kossuth 1-ben  harmadik emeleti, kétszo-
bás, teljesen felújított lakás eladó. Irányár:
8,6 millió Ft. Kertes ház csere lehetséges
12 millióig. Érd.: 20/91-865-91.
Békés központjában 62 m2-es második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos,
nagy erkélyes lakás igényesnek kiadó vagy
eladó. Ár: 9,6 millió Ft. Érd.: 20/33-86-400.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy u. 6-ban 1. emeleti, 1 + 2
félszobás lakás garázzsal eladó 10,5 Ft-
ért. Tel.: 66/414-605.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen négyszobás, nagy családi ház,
eladó vagy elcserélhető kétszobás csalá-
di házra Békésen.  Ár. 12 millió Ft. Érd.:
30/260-54-21.
Háromszobás családi ház eladó vagy
kisebb lakásra cserélhető. Irányár: 13 mil-
lió Ft. Tel.: 70/316-15-93.

Négyszobás ház eladó a Síp utca 4. alatt.
Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.: 20/264-34-39.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
Felújított, háromszobás családi ház eladó
a Gát utca 1. szám alatt 15 millióért. Tel.:
30/683-52-21.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

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

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/230-
66-33.
Albérlet kiadó a Szarvasi 20-ban. Érd.:
30/51-51-896.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején, jó
beállási lehetőség eladó. Érd.: 66/634-207.

INGATLANT KERES

Keresünk Békés környékén lakható tanyát
1-2 hektár földdel elfogadható áron. Tel:
30/225-23-39. E-mail: kati070835@free-
mail.hu.
Parasztházat bérelnék hosszú távra. Tel.:
30/384-92-65.
Albérletet keresek: vegyes tüzeléssel ren-
delkező családi házat. Tel.: 20/20-336-30.

KERT, TERMŐFÖLD
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Földet keresek megvételre a Kettős-Körös
hídtól Tarhos irányába. Tel.: 70/433-79-89.
Kertet bérelnék lakható házzal. Tel.: 30/
384-92-65.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével kedvező áron eladó. Érd.: 30/376-
69-16.
Malomasszonykertben 2400 m2 kert eladó.
Tel.: 30/309-09-58.
Nagykertben 5 kvadrát föld kövesúthoz
kö zel, szolgalmi bejáróval eladó. Tel.:
66/410-323.
Malomasszonykertben 1874 m2 kert kis
ház zal eladó, villany és fúrt kút van. Érd.:
20/265-01-55, 66/634-132.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460.
Nagykertben eladó 3 kvadrát kert. Jó ter-
mőföld, kis faházzal és gyümölcsfákkal.
Irányár: 80 ezer Ft. Érd.: 20/622-81-10.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó egy kerti traktorhoz tartozó utánfutó.
Irányár: 16 ezer Ft. Érd.: 20/341-38-88.
Trabant Combi 602-es típusú, megkímélt
állapotban 14 ezer km-t futott. Lejárt
műszakival olcsón akár alkatrésznek is
eladó. Tel.: 66/412-155.
Simson S 51 enduro eladó. 66/643-128.
1994-es évjáratú Suzuki Maruti eladó. Tel.:
70/505-35-60.
Eladó másfél év műszakival egy metálzöld,
1.3 WV Golf. Vonóhoroggal, kis hibával, ideig-
lenesen kivonva a forgalomból. Csere is
érdekel. Érd.: 30/97-26-137. Békés, Nyíl u. 38.

ÁLLAT
Eladók előhasú üszők, pónikanca, angol
telivér sportló. Tel.: 30/246-96-79.
Mopsz és shih-tzu kannal fedeztetést vál-
lalok. 7-éves mopsz, 9 éves shih tzu  kutya
olcsón eladó, 5000 Ft-ért. 30/260-54-21.
Csibe és kacsa eladó. Lenkesék, Murony.
Érd.: 66/627-105, 30/39-49-555.
Malacokat veszek. 30/20-32-196.
Vágásra és továbbtenyésztésre alkalmas
fehér Barbi kacsák eladók. Érd.: 30/32-
56-176.

TÁRSKERESÉS
40 éves nő korban hozzá illő független fér-
fit keres komoly kapcsolat céljából. 30/
558-71-26.
50-es 180/85 férfi komoly, intelligens höl-
gyet keres tartós kapcsolatra. Tel.: 30/
384-92-65.
Nyugdíjas nő megismerkedne egy jó ter-
mészetű, intelligens, káros szenvedélyek-
től mentes nyugdíjas, özvegy férfival 68-
78 évesig. Tel.: 20/983-07-94.
58 éves özvegyasszony keresi társát komoly
kapcsolat reményében. 20/21-64-981.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Diplomás munkatársakat keresek. Havi
100.000Ft + jutalék. Érd: 20/92-10-870.
Felsőfokú német nyelvtudással, gépírói gya-
korlattal, nyelvoktatásban sokéves ta pasz-
talattal munkát keresek. Tel.: 30/ 476-9380
Csökkent munkaképességű férfi fuvaro-
zással kapcsolatos munkát keres, vala-
mint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79.
Segédmunkát keresek. Tel.: 20/332-06-78.

EGYÉB
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
Biotron lámpa, 120 literes villanybojler, 120
literes gázbojler gázhősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. Tel.: 66/427-105, 30/39-49-555.
3 db PB gázpalack eladó, illetve keverő-
gép kiadó megegyezés szerint. Érd.:
70/524-73-96.
Eladó két pótkocsi birkatrágya reális áron.
Tel.: 30/225-23-39.
Új 255 literes fagyasztóláda eladó. 30/
331-71-72.
Lehel hűtőszekrény, mosógép eladó. Érd.:
70/204-71-75.
Eladó: szövőszék, vízcsapok, terményda-
ráló, mosdókagyló, vaskerítés kapuval.
Tel.: 30/246-96-79.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/315-
18-39.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/467-
13-39.
Eladó egy nagyon megkímélt Zanussi
hűtőszekrény (106l hűtő és 17l fagyasztó).
Érd.: 30/453-00-64, 30/453-00-46.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Rossz akkumulátort veszek, minden
menyiségben. Tel.: 30/301-09-24.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó Békésen. Tel.: 70/433-79-89.
Régiségek, könyv, rádió, kisbíró dob,
öngyújtó stb. eladó. 30/260-54-21.
Két darab hármas ablak beüvegezve, re -
dőnnyel, és 1 darab fürdőszoba ablak be -
üvegezve eladó. 30/260-54-21.

2 db 15colos monitor eladó. Keresek 17
co los monitort. Érd.: 30/260-54-21.
Szekrénysor, heverő olcsón eladó, reka-
mié, régi hűtőszekrény olcsón elvihető.
30/558-71-26.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihor-
dozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Valamint két házicica ingyen elvihető.
Érd.: 30/409-31-25.
Elektromos bicikli akkumulátor nélkül 30
ezer Ft-ért eladó. Érd.: 66/634-207.
Eladó három fiókos fagyasztószekrény
(Elecktolux), valamint jó állapotban lévő
négyégős vezetékes gáztűzhely. Érd.: 70/
215-45-77.
Vetőgép, 400 l-es permetező, 4 db boro-
na, hétfejes soroló, 2 m-es láncborona, 2
db háromfejes eke, 11 mázsás utánfutó
rendszámmal eladó. 66/412-827.
Hordozható csempekályha eladó vagy el -
cserélhető búzára, tritikáléra. 30/537-87-35.
Kerti traktor (7LE, négysebességes) esz-
közeivel eladó, valamint műanyag csónak
4,5 LE Tomos motorral szállítóval. Érd.:
66/412-356, 30/457-23-02.
Eladó: szövőszék, tizes-gev láda, borovi
fe nyőből készült ablak. Érd.: 30/376-69-16.
Háromdimenziós, a szent családot ábrá-
zoló szentkép eladó. Tel.: 70/388-43-04.
Egy db füstcsöves és 1 db füstcső nélkü-
li gázüzemelésű Junkers vízmelegítő
eladó. 20/243-76-56.
Lucernamag (Victoria II. fok) eladó.
70/28-63-963.
Újszerű állapotú 22 sebességes női kerék-
pár eladó 16 ezer Ft-ért. Eladó még nagy-
méretű malomkocsi áru mozgatására is
alkalmas 15 ezer Ft-ért. Bocskai u. 55.
Cirkula villanymotor, hegesztő, franciaágy,
2 db fotel, szekrénysor, ruhásszekrény,
dohányzó asztalok, 2 db teakályha. Érd.:
70/401-81-89.
Elektromos kerékpár eladó. Tel.: 30/667-
45-84.
Eladó: régi, lábbal hajtott bőrvarrógép, 2
db diófa ruhásszekrény, fiókos varrógép.
Tel.: 66/634-214.
Eladó: régi konyhabútor, szekrények, fote-
lek, asztalok, felnőtt és gyermek heverők,
tévé, tévéállvány, dohányzóasztalok. 20/
32-77-245.
28-as női kerékpár 7000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/230-46-56.
Eladó Bioptron fényterápiás láma garanci-
ával, használati utasítással, tartozékokkal
kedvező áron. 66/737-174.
Eladó: egy pár kombinált vas nagykapu
(250 cm), fa bejárati ajtó (200x90). Bé -
kés, London u. 12. Tel.: 70/236-83-25.
Eladó vagy cserélhető 2 szép fotelra 1 db
nagyméretű, fehér, jó állapotú ágyneműtar-
tó. Irányár: 10 ezer Ft. Érd.: 30/97-26-137.
Eladó vagy valamire cserélhető egy Za -
nussi négyégős gáztűzhely. Vadonatúj.
Irányár: 42 ezer Ft. Érd.: 30/97-26-137.
Olcsó légpuskát keresek megvételre maxi-
mum 4000 Ft-ig, Slaviat 8000 Ft-ig. Javításra
szoruló is érdekel. Tel.: 20/62-92-838.
Új német, cseh és magyar (alkaros) lég-
puskák olcsón eladók. Rossz régit beszá-
mítok. Tel.: 20/228-58-66.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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 30. KEDD 12 ÓRA.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
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A helyesírásról gondolkodva jutott eszembe
egyik kedvencem, Ady Endre. No, nem annyi-
ra a versei, semmint életének egy jelentéktelen
mozzanata: még zilahi gimnazista korában
történt, hogy szerelmes levelet kapott egy
helybéli „Tatjánától”, amelyben a túláradó
érzelmek megvallása annyira elvette az ifjú
hölgy eszét, hogy az elkészült mű hemzsegett
a helyesírási hibáktól. S mit tett erre a későb-
bi költő? - Visszaküldte, pirossal kijavítva.

Hibáink egy része az írásjelhasználatból
adódik, főleg a vesszőhibákból. Hová is kell
vesszőt tenni? Mindig kell a megszólítások
elé és után, az értelmezős szerkezetek köze-
pébe („Felhívtam a bátyámat, a bírót.”), és
akkor is, ha egy részletet közbevetek egy
másik mondatba („A teniszező, a riportertől
tudjuk, alaposan felkészült a mérkőzésre.”)

Ezt a közbevetést ki is vehetjük aztán ebből
a mondatból.

Mi a helyzet az és-sel? Kell-e elé vessző
vagy sem? A válasz akár Mátyás király fur-
fangos lányától is jöhetne: kell is meg nem is,
néha igen, néha nem. Ha a felsorolás utolsó
tagját vezeti be, akkor nem kell („kiváltja a
vesszőt”), ha másik tagmondatot kezd –
tehát egy újabb állítmány követi – akkor
pedig kell: „Beseperte az elismeréseket a
dobostortájáért, és már a következő süte-
ménykölteményen töprengett.” 

Bocsánat a tanáros fejtegetésért – az írás-
jelhasználatot a fentiek fényében megnézhe-
tik avatottabb szövegeken is. Vegyék csak elő
az Ady-kötetet – azt fogják látni, hogy ő sem
tette ki a vesszőket…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
PONT, PONT, VESSZŐCSKE

Március 27. szombat 9 órától
Békési Örökség Népfőiskola. Téma: húsvét.
Előadások, kézműves műhelyek, játszóház,
táncház. Családokat is várnak. Bővebben: 5.
oldalon.
Kulturális Központ

Március 28. vasárnap 11 óra
A felújított Asztalos utcai ártézi kút ünnepé-
lyes átadása. Bővebben: 2. oldal.
Asztalos István utcai ártézi kút

Március 28. vasárnap 8-13 óra
Virágvasárnapi vásár fellépésekkel, kísérő
programokkal. Bővebben: 3. oldal.
Piac

Március 29. hétfő 12-14:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Március 31. szerda 10.30 óra
Filharmóniai bérletes előadás a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar közreműködésével.
Kulturális Központ

Március 31. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör havi foglalkozása. Téma:
talaj előkészítés, veteményezés, gyümölcsfák,
málna, stb. tél végi ápolása, metszése. Előadó:
Prorok Márton.
Nyugdíjasok Háza

Április 2. péntek 15 óra és április 3. szom-
 bat 10 óra
Az „Én hangom” énekverseny selejtezői. Be -
lépőjegy: 300 Ft/fő.
Kulturális Központ 

Április 2. péntek 19 óra
Jótékonysági bál. Bővebben: 5. oldal.
Dübögő étterem

Április 3. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Miskolc bajnoki férfi
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 6. kedd 8-10.30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház 

Április 8. csütörtök 13:30
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző Egyesü le -
tének klubnapja, egészségmegőrző foglakozások.
Nyugdíjasok Háza

Április 9. péntek 13-18 óra
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés teadélutánja.
Nyugdíjasok Háza

Április 9. péntek 16 óra
Sursum Corda-díj átadási ünnepsége a szociális
és egészségügyi szektor kiemelkedő alakjainak.
Galéria

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 27. – ÁPRILIS 9. KÖZÖTT 
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Az Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság idén is
meghirdette közlekedésbiz-
tonsági gyermekrajzpályáza-
tát „Köz le kedés Gyermek -
szem mel” cím mel. A Békés
Városi Bal eset-megelőzési
Bi zottság ti zen negyedik al -
kalommal is csatlakozott az
or szágos pá lyázathoz, meg-
hirdetve azt valamennyi tér-
ségi óvodás és általános isko-
lai tanulója részére. 

Idén 321 alkotás közül vá -
lasztotta ki a szakmai zsűri a
legjobbakat. Ezt már a zsűri
elnöke, Dávid László rajztanár
mondta el az ünnepélyes meg-
nyitón. Hozzátette, hogy a
rajzok jelentős része személyes
élményt ábrázol, hiszen a gye-
rekek is részesei a közlekedés-
nek és van arról véleményük.
Izsó Gábor polgármester azt
emelte ki, hogy az ilyen pályá-
zatok is a közlekedésre nevelés
fontos eszközei. 

A legjobb rajzok készítőit
ju talmazták. A kategóriánkén-

ti első három helyezett tovább-
jutott a megyei döntőbe. 

Díjazottak:
Óvodás kategória: I. helye-

zett Szabó Boglárka (Baky
utcai óvoda), II. helyezett Bíró
Netti (Baky úti óvoda), III.
helyezett Reszelő Tivadar (Ep -
reskerti óvoda).

Általános iskola alsós kategória:
I. helyezett Szerencsi Noémi
(Dr. Hepp F. Ált. Isk.), II.

he lyezett Török Csenge (Kö -
rös tarcsai Ált. Isk.), III.
helyezett Tóth Tímea (Dr.
Hepp F. Ált. Isk.).

Általános iskola felsős kategória:
I. helyezett Duma Lilla (Dr.
Hepp F. Ált. Isk.), II. helyezett
Nyíri Olga (Köröstarcsai Ált.
Isk.), III. helyezett Nyes te
Adél (Dr. Hepp F. Ált. Isk.).

Bővebben és fotók:
www.bekesiujsag.hu

Gyermekek rajzoltak 
a közlekedésről 

Sok különdíj is gazdára talált. A Békési Újság hagyományosan fela-
jánlott értékes különdíját idén Varga Anita, a Karacs Teréz Tagiskola
hetedikes tanulója vehetett át (képünkön a nyertes rajzot mutatja).

A magas színvonalú hegedűversenyt neves
szakmai zsű ri értékelte. A zsűri elnöke Sze csődi
Ferenc Liszt és Weiner díjas hegedűművész, a
SZTE Konzervatóriumának tanszékvezető pro-
fesszora, a zsűri tagjai Gabnai Sarolta a szegedi
Király-König Péter Zeneiskola tanszavezető

tanára, és Do minkó Csilla a budapesti Tóth
Aladár Zeneiskola gordonkatanára volt.

Eredményeink: 1. korcsoport ban Hagymási
Réka II. helyezés, tanára: Bereczki-Lázár
Anita. 3. korcsoportban Erdei Andrea II. helye-
zés. Továbbképző I. korcsoportban Weigert Tamás
III. helyezés. Tanáruk: Nagyné Bodon Ilona.
Zongorakísérő: Kovács Gabriella.

A rendezvény támogatóinak köszönhetően
tanáraink felkészítői munkájukért külön aján-
dékot vehettek át.

A zongoraversenyen a versenyzők kilenc kor-
csoportban mutatták be a kötelező és szabadon
választott darabjaikat, neves zsűritagok és a
nagy érdeklődést mutató szakmai közönség
előtt. A zsűri tagja volt Belák Erzsébet zongo-
raművész, a budapesti Bartók Béla Zenemű -
vészeti Szakközépiskola tanára, Némethy
Attiláné zongoraművész, a Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskola tanára,
Zsigmondné Pap Éva zongoraművész, a SZTE
Zeneművészeti karának adjunktusa.

Eredményeink: 1. korcsoportban Durkó Judit
III. helyezés. 3. korcsoportban Bellus Ferenc I.
helyezés és Különdíj a kötelező darab legjobb
előadásáért. 6. korcsoportban Erdei István I.
helyezés, és Különdíj a kötelező mű kimagasló
előadásáért, valamint Szuromi Zsuzsanna III.
helyezés. 7. korcsoportban Duma Lilla III. helye-
zés. 9. korcsoportban Gyaraki Petra III. helyezés.
Tanáruk, Kovács Gabriella kimagasló felkészí-
tői munkájáért Tanári Különdíjat kapott.

Békési zeneiskolások megyei sikerei
Nemrégiben rendezték meg a Me -
gyei Hegedű versenyt, és a Megyei
Zon goraversenyt Békéscsa bán, a
Bar tók Béla Szakközépiskola és Ze -
ne iskolában. A helyi válogatók után
15 művészeti iskola legkiemelke-
dőbb növendékei mérték össze tu -
dásukat. A békési zeneiskolát há rom
hegedű és hét zongora szakos tanuló
képviselte.

Erdei Andrea

„Békés-Povád, az őskori em -
berek tanyája” címmel S. Tur -
csányi Ildikó békési régész tart
előadást április 10-én 15 órakor
a Békési Galériában. A Kettős-
Körös keleti partján található
Povád-dombot 1665-ben emlí-
tik először, régészeti lelőhely-

ként 1885 óta ismert. Többször
történt gyűjtés és feltárás a
területen, legutóbb 2002-ben
az előadó régész végzett meg-
előző feltárást. Szó lesz a Dél-
Alföld őskori népeinek történe-
téről is, jellegzetes leleteik be -
mutatásával. Az érdeklődők lát-

hatják az ásatás során előkerült
több mint 5000 éves tárgyakat.
A program a Békési Múzeum -
barátok Köre szervezésében
kerül megrendezésre, a Tavaszi
Fesztivál egyik békési esemé-
nyeként. A rendezők minden
érdeklődőt szívesen látnak!

Előadás békési régészeti 
leletekről a Galériában



Rengetegféle szereléket al -
kal mazhatunk féderes horgá-
szatnál, de ha nem megfelelően
szereljük össze, akkor sok bosz-
szúságot fog okozni. Érdemes a
tapasztaltabb horgászoktól
egy-két szakfogást elsajátítani.
A lényeg az egyszerűségben
rejlik. Szinte már minden hor-
gász hallott a gubancgátló cső-
ről, illetve használta is már. Ki -
alakítása sokféle, de talán a ha -
gyományos 50 fokban hajlított
formájú a legkedveltebb. Ér -
demes a hajlítási szögben erős
szemfelfogatásút és kapcsút
használni, mert a gyengébbek-
ről a feederkosár sú lyunk elre-
pülhet, és máris kezdhetjük a
szerelést újból. Sok színben
gyártanak gu banc gátló csöve-
ket, a leghatékonyabb a fekete,
a zöld és az átlátszó. Általában
25-30 cm hosszban használják.
Saját feederes szerelékem: a gu -
bancgátlócső mindkét végét
egyformára vágom, kb. 5-5cm-
re, majd átfűzöm a főzsinóron,
ezután egy gumigyöngyöt
fűzök, majd kb. 8-as méretű
féder clipet kötök rá. Az előke
hossza bármekkora lehet. 

Szekerczés Sándor
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Megvédte magyar bajnoki
címét a Békési TE Jégma -
darak csapata a férfi Cur ling
Országos Bajnokságon.
Hatalmas csatában három
mérkőzés után dőlt el a csapat-
bajnoki cím sorsa. A két nyert
meccsig tartó összecsapást a
címvédő BTE Jégmadarak és a
Ferencvárosi Torna Club Tigers
csapata vívta. A békésiek veret-
lenül elsőként, míg az FTC a
második zárta az elődöntőt. Az
első mérkőzésen a Fradi hatal-
mas küzdeni tudásról és aka-
ratról téve tanúbizonyságot 1-
5-ös állásról fordítva 8-5-re
verte a címvédő békésieket,

ezzel megszakítva a Jégmada -
rak 12 mérkőzés óta tartó
veretlenségi sorozatát. A máso-
dik meccs től viszont nagyszerű
sportemberi tartásról és küzde-
ni tudásról tettek tanúbizony-
ságot a Jégmada rak. Az első
meccs tanulságait levonva és
hibáit maguk mö gött tudva,
újult erővel léptek jégre. A
mérkőzést nagy izgalmak kö -
zepette, de végig kontroll alatt
tartva 8-5 arányban nyerték. A
mindent eldöntő harmadik
összecsapást március 10-én
rendezték meg. Fél idő ben 4-2
volt az állás, a végeredmény 9-
3 a mieinknek. 

Ezzel a Békési TE megvéd-
te bajnoki címét és megtartot-
ta a címeres mezt is, hiszen a
hazai versenykiírás értelmé-
ben a Magyar Bajnok képvise-
li hazánkat az elkövetkező évi
Európa-bajnokságon és nem-
zetközi tornákon. Csapat ta -
gok: Riesz Gábor, Belleli La -
jos, Rókusfalvy András, Mol -
nár Gábor, Rókusfalvy Zsom -
bor. Edzők: Rainer Schöpp,
Sebastian Jacoby.

A Békési TE a magyar
bajnok curlingben

Március második hétvégé-
jén az ifjúsági és junior korú
dobó atléták Szom bathelyen
gyülekeztek. Sze rencsére a hó
elolvadt, így csak az erős,
metszően hi deg szél zavarta a
versenyzőket. A férfi junior
gerelyhajítás mezőnyében a
Bé kési DAC sportolója,
Horto bágyi János, esélyeshez
méltóan (két hete a felnőtt
országos bajnokságon ne gye-
dik lett), nagy fölénnyel győ-
zött. János már első kí sérleté-
vel eldöntötte a versenyt,
hiszen három méterrel megja-
vítva egyéni csúcsát. 66.33
méterre hajította a gerelyt.
Még kétszer do bott a régi
egyéni csúcsánál jobbat, de

végül az első kí sérlete lett a
legnagyobb. Ez demoralizálta
a mezőnyt, hiszen 11 méterrel
dobott nagyobbat, mint a
második helyezett. Az ered-
ménye azért is kitűnő, mert
mindössze 17 centiméterrel
ma radt el a junior világbajno-
ki szinttől. Sérülés men tes fel-
készüléssel a kanadai Mon -
tonban megrendezendő vi lág-
bajnokság reális cél.

Fölényesen lett országos
bajnok a gerelyhajító

A csapat kapitánya, ifj. Belleli
Lajos gyermekével.

– Miben látod az őszi vesz-
szőfutást?

– Részben rutintalanság,
másrészt könnyelműség, ami a
védelemben jelentkezett. Sok
volt a kapushiba is, hiszen elke-
rülhető gólokat kaptunk, és
ezek csökkentették a bravúrok
értékét. A békési fiatalok meg-
kapták a bizonyítás lehetősé-
gét, de nem tudtak vele igazán
élni. A szerencse mindig az
ellenfelekkel volt, gondolok itt
az egygólos vereségekre.

– Tavaszra szinte kicserélő-
dött a csapat.

– Szerettük volna itt tartani
és együtt tartani a fiúkat, de
nem tudták feldolgozni a kudar-
cot, így más csapat felé vették az
irányt. Senkit sem küldtünk el.

– Sokan a pénztelenségben
látják a bajok forrását.

– Igen szűkös volt az ősz, és
a vezetőség váltás után óriási
siker, hogy egyáltalán el tud-
tunk indulni a megye egyben.
Sok érv volt amellett, hogy
egy osztállyal lejjebb indul-
junk, végül a vezetőség a
megyei I. osztály mellett dön-
tött. Nem dúskáltunk az
anyagiakban, de pénzügyeink
rendben vannak, elsősorban
az önkormányzati támogatá-
soknak köszönhetően.

– Jelentős erősítés érkezett,
sokan csodát emlegetnek,
hiszen NB-s szintű játékosok
is érkeztek.

– Gazdasági vezetőnk, Guti
Imre jelentősen és erőteljesen
bevetette magát a csapatépítés-
be. Sok játékos ide kerülése neki
is köszönhető. De elmondha-
tom, hogy a teljes vezetőség:
Guti Imre, Csikós Sándor,
Kopárdi Imre, Kónya László
valamint jómagam, időt, ener-
giát, fáradságot nem kímélve
egy cél érdekében nagyszerű
csapatként dolgozunk.

– Pénzmozgás is volt?
– Nem volt miből. A játé-

kosok munkalehetőséget kap-
tak vállalkozóknál, és dolgoz-
niuk kell. Úgy gondoljuk, egy
fiatalnak a mai vállságban
munkalehetőséghez jutni ko -
moly dolog. További segítsé-
get jelent, hogy az önkor-
mány zat nem csökkentette
támogatásunkat.

– Mi az elvárás az új csa-
pattól?

– Bent kell maradni, ami
rendkívül nehéz lesz, tavasszal
30 pontot kell szereznünk 13
mérkőzésből. Kiesés esetén
sem leszünk elkeseredve, mert
ezt a gárdát szeretnénk egy-
ben tartani, és egy év alatt
visszakerülünk. Kiss János és
Szarvas János edzőkkel most
dolgozunk egy ötéves koncep-
ción utánpótlás és felnőtt
szinten is.

– Kik az új emberek?
– A kapuba Jambrik érke-

zett, védőnek Gurbán, Kazán,

Vass, Tóth, középpályára
Kothencz, Brinszky, Szűcs, Do -
bi, Ladányi, Czinanó, a csatár-
sorba Balogh, Szarvas.

– Teljesíthető-e a kitűzött cél?
– Bízunk és hiszünk

benne, ezért dolgozunk!
Vész tő, Me ző berény, Békés -
csabai Máv befoghatónak
tűnik. Érdemes lesz tavasszal
mérkőzésre járni!

– Néhány szót az utánpót-
lásról.

– Túl vagyunk egy nagy-
szabású rendezvényen, az idei
VIII. Békés-Körös Kupán,
amin két határon túli együt-
tes is képviseltette magát.
Sikerült itthon tartani a győz-
teseknek járó trófeát a lelkes
és hatalmas akarattal küzdő
srácaimnak. Jelenleg a baj-
nok ságra és a VIII. Békés-
Körös Kupa keretében egy
nagypályás ifi tornára készü-
lünk, amelyen vendégünk lesz
Felvidékről a Vágfarkasd lab-
darúgó csapata is. Hat után-
pótlás együttest versenyezte-
tünk, akik 100 százalékban
békésiek. Heti 4-4 edzéssel
készülünk a bajnokságra. Bá -
zisunk továbbra is a Szegedi
Kis István Református Gim -
ná zium, Általános Iskola és
Kollégium. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani Békés
Város Önkormányzatá nak,
he lyi és vidéki vállalkozók-
nak, szülőknek, a helyi média
képviselőinek, és minden
olyan magánszemélynek, akik
az elmúlt nagyon nehéz félév-
ben kitartottak a Békési Fut -
ball Club mellett és különbö-
ző módon segítették egyesüle-
tünket.             Takács János

Érdemes lesz 
focimérkőzésre járni Békésen

Győzelem a 2009-2010-es bajnoki nyitányon és
azután 16 fordulón keresztül majdnem semmi.
Gyenge őszi szereplés után szárnyalást vár a
Békési FC szakvezetése a csapattól. Erről beszél-
gettünk Bíró Péter ügyvezetővel.

HÍREK, INTERJÚK,
RIPORTOK!
Békési Újság, 

a családok magazinja


