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

ÁPRILIS 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

ÁPRILIS 23-30.
Turul Patika (Piac tér)

MÁJUS 1-7.
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

15%
Egyik kölcsönt 
a másikra 
halmozom.

USZODA NYITVA TARTÁSA
2011. MÁRCIUS 1-TÔL: 

Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Ön félre tud tenni
jövedelmébôl? 

64%
Éppen kijövök 
a jövedelmembôl.

15%
Csak 
nagyon 
keveset.

6%
Igen, 
rendszeresen.

Vámos László köszöntőjével
kezdődött április 9-én az ötö-
dik alkalommal megtartott
várostakarítási akciónap, amely
ezúttal a Dánfoki Üdülőköz -
pont rendbetételét célozta meg.

Az önkormányzati tanácsnok
üdvözölte a nagyszámú önként
jelentkező munkakedvét
„mind annyiunk szíve csücske”
szebbé tétele érdekében. A
működtető kulturális központ
igazgatója, Koszecz Sándor rö -
vid távú célként jelölte meg,
hogy a tábor újra a békési csa-
ládok szabadidejének hasznos
eltöltésének helye legyen. 

A takarítási akciónapon ci -
vil, egyházi- és sport szerveze-
tek képviselői önkéntes je lent-
kezés alapján fát ültethettek,
gereblyézhettek, füvet nyírhat-
tak, a tábort ölelő kerítést vagy

öt kiválasztott faházat festhet-
tek le, összegyűjthették a
korábban levágott fanyesedéket
és a lombot. Az egyik szervező-
től, Illyés Pétertől meg tudtuk,
hogy 10 hársfát ül tettek el a
körépület körül, míg 35 kőrisfa
a telekhatár menti nagy fasorba
került. 

A munkákból a teljesség
igé nye nélkül városvédők,

nem zetőrök, a mozgáskorlá-
tozott és a mentálhigiénés
egyesület képviselői, könyv-
tárosok, kajakosok, a Surman
Boksz Club tagjai, óvodák és
bölcsődék munkatársai, a Bé -

kési Motoros Baráti Kör tag-
jai, az Országos Cigány -
misszió, iskolák és egyházak,
valamint civil szervezetek
képviselői vették ki a részü-
ket. Lapunk nak többen arról
beszéltek, hogy hajdanában
két kezük munkájával építet-
ték vagy szépítették a dánfo-
ki üdülőt.

Folytatás a 2. oldalon

Önkéntesek lepték el Dánfokot
KÖZEL 300 SZEMÉLY ÜLTETETT FÁT, GEREBLYÉZETT, FESTETT

Áldott Húsvétot, 
boldog ünnepet kívánunk 

minden kedves olvasónknak!

Izsó Gábor polgármesteri
ünnepi beszédében kiemelt
jelentőséggel szólt települé-
sünk történetéről. Ennek az
apropót az adta, hogy ez
évben ünnepeljük Békés
újratelepülésének 300. évfor-
dulóját. A polgármester biz-
tatta a jelenlévőket, hogy
vegyek részt azokon a ren-
dezvényeken, melyeket en -
nek az évfordulónak a  je gyé -
ben szerveznek meg. Izsó
Gábor a jelenkorról is szólt.
Méltatta az elmúlt években
összegfogással elért közös
eredményeket, de szólt a
nehézségekről is, me lyek
között a lakosság elszegénye-
dését említette először,
amely „immár kritikus mér-
tékű”. Ennek tükrében nem

is lehet más a városvezetés
célja, mint munkahelyek ide
irányítása, az elvándorlás és
ezzel párhuzamosan az elöre-
gedés csökkentése. 

Ezután került sor a díjak
át adásra. Békés Városért ki -
tüntetést kapott Békés város
és Békés megye oktatásügyé-
ben végzett áldozatos mun-
kájáért Laborczy Aladárné;
eredményes sportolói, sport-
vezetői, közéleti és az Ipar -
testületben végzett áldozatos
munkájáért Belleli Lajos; az
elmúlt 40 év ben a város
egészségügyi életében, társa-
dalmi életében, sportéletében
végzett aktív tevékenységé-
ért Dr. Rácz László. Idén két
civil szervezetet is elismertek.

Folytatás a 3. oldalon

Idén öten kapták meg 
a Békés Városért kitüntetést

KÉT CIVIL SZERVEZETET IS ELISMERTEK

Békés ismételt várossá nyilvánításának évfordu-
lóján, április 15-én, a szokásoknak megfelelően
ünnepi ülést tartott Békés Város Képviselő-testü-
lete. Idén három magánszemélynek és két civil
szervezetnek adták át a Békés Városért kitünte-
tést, míg négy fiatal sportember az Év Sportolója
díjat vehette át.

A város apraja-nagyja jelen volt. További fotók: www.bekesiujsag.hu.
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Az idei kései húsvét miatti
igen kellemes tavaszi időjá-
rás, valamint a színes prog-

ramajánlat minden korábbi-
nál több érdeklődőt vonzott

a harmadik alkalommal
megtartott Virágvasárnapi
Vásárba. A Piacfelügyelet

kezdeményezésére a húsvét
előtti vasárnapon már har-

madszor megtartott rendez-
vény a húsvétkor elengedhe-
tetlen sonka, tojás és persze
az illatos virágok megvásár-
lásának lehetősége mellett
kellemes kikapcsolódást is
kínált. Táncos és zenés fellé-
pések, kézműves foglalkozá-
sok, hagyományápoló gyer-
mekjátékok, az egykori hús-
véti népszokások felelevení-
tése, és barkaszentelés csábí-
totta a piactéren maradásra a
családokat. Nagy sikere volt
a „Hol jártál báránykám…”
című alkotópályázatnak,
melyre kicsik és nagyok jut-
tatták el ötletesnél-ötlete-
sebb munkáikat, melyekért a
szponzorok jóvoltából szép
ajándékok jártak.

Sonka, tojás, virág volt a vásárban
Idén tavasszal ismét virágba

borul Békés központja. Arány -
lag szerény összegből, de eszté-
tikusan tervezik meg a szakem-
berek a település frekventált
részeinek virágosítását. A
Széchenyi téren, a körforgalom-
nál, a Polgármesteri Hiva tal,
illetve az OTP bankfiók előtt
lesz kialakítva virágágy. Újdon -
ság a város újratelepítésének
háromszázadik évfordulójának
alkalmából kialakított „képes
virágágy”, mely által festői
virágok ölelésében lesz látható
településünk neve is. 

Az önkormányzat minden
évben benevez a Virágos Ma -
gyarországért környezetszépítő
versenyre.    Folytatás a 3. oldalon

Virág,
virág, virág
mindenhol

Sok virág fogyott a virágvasárnapi vásáron.
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A Szarvasi utca 15. számú épület impozáns
tömegével és nemes arányaival hívja fel
magára a figyelmet. Fontos ipartörténeti
emléket őriz, hiszen itt létesült az első kosár-
fonó iskola.

A Békés Város Néprajza című könyvben
(898-899. oldalon) a következőeket olvashat-
juk: „1905-ben Békésen állami kosárfonó
szakiskolát létesítettek, ahol hároméves
tanulás után lehetett a működéshez szüksé-
ges iparengedélyt
meg szerezni. Oktató -
kat az ország különbö-
ző vidékéről hoztak.
Eleinte 20-30, később
ennél jóval több tanu-
lója volt az intézetnek.
Az iskola hivatalos
neve ekkor Magyar Ki -
rályi Állami Kosár fonó
Iskola volt. 1927-ben
az iskola kosárfonó
rész vény társasággá
ala kult át. Ekkor már
mintegy 300-400 ember fonta a kosarat
Békésen. Nem lehet vitás, hogy a felülről irá-
nyított szakma nemigen támaszkodott a
helyi hagyományokra, hanem részben az
európai exportpiac igényeit igyekezett kielé-
gíteni, részben a művészi hajlamú mesterek
a kor úri, polgári érdeklődésére számítottak.
Ebben az időben vált szokássá, hogy nyara-
lókba, vadászkastélyokba, vidéki kúriák

kertjébe művészien fonott kerti bútorokat
kezdtek vásárolni. Ez az oka, hogy a kor
bútorain nem nehéz az akkori szecessziós
ízlés hatását felismerni. Közben a polgárosu-
ló gazdák is kezdték a vesszőbútorokat vásá-
rolni. Az 1930-as években hozták forgalom-
ba az úgynevezett békési széket, melynek
sok hazai vevője lett.”

A SALIX Rt. márkanevét a háború után is
használják.

Az építmény utcára
néző főhomlokzatának
központi része előre-
ugrik, és főemeletként
működik. A Kinizsi
utca felöli oldalszár-
nyat később építették,
de stílusában alkal-
mazkodott a központi
épületrészhez. Sikerült
megőrizni az ablako-
kat szegélyező eredeti
klinkertégla-burkola-
tot. Az Oláh Mihály

utca sarki szárnyon még megtalálható az
ablakok fölött a favázas szerkezet és a  dí szes
apácarács, sajátságot hangulatot biztosítva
az épületnek. 

Örülhetünk, hogy az egykori kosárüzem
védelem alatt áll. Jelenleg egy közelmúltban
alakult keresztyén felekezet, a Kegyelem
Gyülekezet tartja itt istentiszteleti alkalmait. 

Bíró György, városvédő
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A VOLT KOSÁRFONÓ ISKOLA
A tavasz visszavonhatatlanul megérkezett.

A napsugarak előcsalogatják az ég kékjét, a
mezők és erdők zöldjét, a madarak dalát és az
emberek mosolyát.
Jó ilyenkor kint lenni
a ház körül és élvezni
az ébredő természet
megannyi rezdülését.
Idén tavasszal sok
gyermek és felnőtt a
Körösök Völgye Na -
túrpark Egyesület
prog ramjainak segít-
ségével még közelebb
kerülhet ehhez az ál ta lános „zöldüléshez”.

A szemléletformáló programsorozat első
kéthetes rendezvényére óvodás, általános és
középiskolás csoportok érkeztek 12 partner-
településről a Széchenyi-ligetben található
Körösök Völgye Látogatóköz pont ba. Közel
900 gyermek vett részt az interaktív foglal-

kozásokon, ahol hasznos ismereteket szerez-
tek a helyi és biotermékek fontosságáról, a
biogazdálkodás és a komposztálás hasznossá-

gáról, a madárvéde-
lemről, a madárbarát
kertek kialakításának
lehetőségeiről, az
egészséges étkezés
alapjául szolgáló csí-
rákról és magvakról. 

Ezek a hasznos
tanácsok és prakti-
kák könnyen beve-
zethetőek a minden-

napokba, így a gyerekek – és velük együtt
a család – szinte észrevétlenül válhat „kör-
nyezetbaráttá”.

KEOP-6.1.0/B/09-2010-0063 „Zöldülj!
Fordulj!” Komplex szemléletformáló
programsorozat megvalósítása a Kö -
rösök Völgyében.

Zöldülj! Fordulj! – a ház körül

SIKERESEN VÉGEZTEK AZ ON-LINE ÜGYINTÉZÔ 
ÉS FALUSI VENDÉGLÁTÁS HALLGATÓI

On-line marketingbôl és falusi vendéglátásból vizsgáztak a
Békés Városi Kulturális Központ által szervezett projekt finanszí-
rozott képzéseken. A két tanfolyamot összesen 28 hallgató fejez-
te be sikeresen. A képzések által a résztvevôk olyan ismeretre
tehettek szert, mely megkönnyítheti a munkába állás folyamatát.   

Ebben a hónapban fejezôdött be azon két akkreditált 90 órás képzés, ame-
lyet a kulturális központ uniós forrásból valósított meg. A tanfolyamokra
több mint 60 fô jelentkezett, ebbôl összesen 30 fô nyerhetett felvételt az
ingyenes és képzési támogatást is nyújtó képzésekre. A Békés Városi
Kulturális Központ négy megyei közmûvelôdési intézménnyel 2009-ben
közösen eredményesen pályázott a 100 millió forintos támogatási összeg-
re. A program alapvetô céljának tûzte ki olyan képzések kifejlesztését,
melyek során a képzéseken résztvevôk elhelyezkedési esélyeit – képessége-
ik és kulcskompetenciáik fejlesztése által – nagyban javítják.
Az on-line ügyintézô és falusi vendéglátás képzés toborzása során egyér-
telmûvé vált a szervezôk számára, hogy igény mutatkozik a felnôttképzés-
re. A megvalósítás során bôvült a kulturális központ felnôttképzési szolgál-
tatásainak köre.

Békésen idén is, az elmúlt
évihez hasonló arányban, ösz-
sze sen mintegy 4,5 millió fo -
rinttal támogatja a helyi ön -
kormányzat a civil szervezetek
működését. A szétosztható
összeg a megszorítások miatt
nem nőtt. Mintegy 67 egyesü-
let illetve alapítvány részesült
belőle kisebb-nagyobb mér-
tékben. A támogatást a ta -
pasztalatok alapján egyre ha -
tékonyabban használják fel a
szervezetek, az elmúlt három
évben megsokszorozódott a
helyi rendezvények, összejöve-
telek száma. Idén mintegy
1600 ilyen jellegű eseményt
szerveznek Békésen a civilek. 

Milliók 
a békési

civileknek

Az óvodába lépő kisgyer-
mekek előjegyzésének ideje
módosult, az új időpont: áp -
rilis 27-28-a (szerda és csü-
törtök), mindkét napon 8-15
óra között. Helye nem válto-

zott, az az Agrár In novációs
Központ (bejárata a Spar
áru ház parkolója felől). Az
előjegyzéshez szükséges ira-
tok: a gyermek születési
anya könyvi kivonata, a gyer-

mek TAJ kártyája, a gyer-
mek lakcímkártyája, a szülő
sze mélyi igazolványa. A fel-
vé telről az első he lyen meg-
jelölt tagóvodában lehet
érdeklődni május 16-tól.

Megváltozott az új óvodások
előjegyzésének ideje

Folytatás a címoldalról
Néhá nyan szomorúságukat

fejezték ki a tábor mostani
állapota miatt, elmondva, saj-
nos az utóbbi évtizedekben
nem volt igazán karbantartva,
működtetői nem tulajdonos

módjára bántak vele.
Koszecz Sándor ismertette,

hogy a közös és jó hangulatú
takarításra vállalkozó önkénte-
sek ajándékba kapnak majd
egy úgynevezett Békés Kár -
tyát, amely helyi vállalkozók

és szolgáltatók által kijelölt
kedvezményekre jogosít fel. A
kulturális központ fizetős szol-
 gáltatásaiból szintén kedvez-
ményt adnak majd. A névre
szóló kártya a turizmus céljait
is szolgálja.      Szegfű Katalin

Önkéntesek lepték el Dánfokot

Békési Újság az interneten: www.bekesiujsag.hu
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Az elmúlt napokban az a
megtiszteltetés érte a KÉSZ
békési csapatát, hogy igen
rangos városi kitüntetést
vehetett át. Most, jegyzet
helyett a Békés városért díj
laudációjának szövegét ten-
ném közzé:

„A Keresztény Értel mi -
ségiek Szövetségének
(KÉSZ) békési szervezete
tíz évvel ezelőtt, 2001-ben
alakult, egy olyan időszaká-
ban a városnak, amikor a
helyi keresztény polgári
értékrendnek erre a legna-
gyobb szüksége volt. Tevé -
kenységüket leginkább – az
alapszabályuknak megfele-
lően – az evangelizáció jel-
lemzi, azaz a jó hír megvivé-
se a társadalomnak, an nak
tudatosítása, hogy ha szere-
tet van, ha a jó ügyért
együtt tenni akaró  embe rek
vannak, akkor a re mény is
mindig él. Amit tet tek, az a
kovászéhoz ha sonlatos,
mely nélkül igazi kenyér
sem készülhet el, amelyből
mindehhez kevés kell, de az
a kevés elengedhetetlen. A
társadalmi in tegráció, a jó -
tékonykodás, az újító kedv,
a határon túli magyarokkal
való kapcsolattartás, a kul-
turális rendezvények szerve-
zése, a ma gyar keresztény
hagyományok ápolása
mind-mind jellemző tény-
kedésükre. Gondoljunk
csak a polgári erők egysége-
sítésének folyamatára, a
KÉSZ-díj és a Sursum
Corda-díj létrehozására, a
rászoruló gyerekek táboroz-
tatására, a kirándulásokra.
Vagy a több száz mázsa
kiosztott tűzifára, az élelmi-
szer, könyv, ruha, játék
segélyekre, a bélfenyéri ár -
vaház folyamatos támogatá-
sára, a csángó gyerekek
taníttatására, a dévai árvák
segítésére, a száz meg száz
gyerek részére szervezett
KÉSZ Mikulásokra, a
szám talan zenés, irodalmi,
kulturális rendezvényre, a
mindezek megvalósításához
szükséges anyagiak érdeké-
ben is szervezett KÉSZ bá -
lokra.  De meg kell említe-
nünk a Békési és a Megyei
Önkor mányzattal, a Város -

védő Egye sülettel, a Csa -
ládért Alapítvánnyal, a
Német Kisebbségi Önkor -
mányzat tal, a helyi cigány-
sággal, a Csuta Nemzetközi
Művész teleppel, a Békés
Mű vé szetéért Alapít -
vánnyal, a Ne felejcs Egye -
sülettel, a Békés Drén Kft-
vel való kö zös akcióikat,
melynek hála ma például
Békésen kettős kereszt és
Wass Al bert szobor áll,
mint ahogy azt is, hogy az
együttműködésnek kö szön -
hetően Bé kés Debre cen ben
bemutatkozhatott. 

A Nemzeti Civil Alapnál
sorozatosan nyertes pályá-
zataiknak hála, évek során
tartós szakmai és baráti
kapcsolat alakult ki a  vá -
lasz úti, segesvári, a békési és
békéscsabai pedagógusok
között. Mint ahogy a béké-
si és a sepsiszentgyörgyi
cser készek között is. A mű -
velődési központ, a múze-
um, a könyvtár visszatérő
vendégei ők és a Békés-
Tarhosi Zenei Na pok aktív
résztvevői is rendezvényeik-
kel. Mindebből kiragadt
példa a KÉSZ-díj, mely
odaítélésének kritériuma a
város életében és érdekében
kifejtett kimagasló, önzet-
len tevékenység, keresztény
életet élő életmód és a
magyarság értékeinek fel-
vállalása, to vábbsugárzása,
gazdagítása. A helyi egyhá-
zakkal és gyülekezetekkel
való kapcsolatuk egyre szé-
lesedő, egyre gyümölcsö-
zőbb. A csapat erőssége,
hogy ökumenikus baráti
szeretetközösség, a döntése-
ket nem egy elnökség, ha -
nem a teljes csoport hozza
konszenzus alapján. 

Mint a megalakulásukkor,
ma is nagy idők járnak ho -
nunkban. Nehéz, de épp
ezért összefogásra, közös
gondolkodásra és munkára
ösztökélő, késztető, re mény -
séget keltő idők. Ilyen kor
minden felelős ér telmiségi,
főként, ha ke resztény, kihúz-
za magát, és nekigyürkőzik.
Imának és munkának egya-
ránt. Ezt a kiállást, biztatást,
barátságot, szövetségesi fel-
ajánlkozást érezhette, hall-
hatta minden békési, aki a
helyi KÉSZ tíz éves tevé-
kenységét követte. Minde ze -
kért Békés Város Képviselő
Tes tülete Békés Városért ki -
tün tető címet adományozott
a békési KÉSZ szervezetnek.

Jegyzet helyett

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem kap-
tunk jelentést.

Elhunytak: özv. Pocsai Gá -
borné (85), Takács Imre (86),
özv. Sas Istvánné (88), Guti
István (54), Kovács Imre
(66), Thurzó György Imre
(84), Horváth János (63),
Pikó Mátyás (55), Dobi Mi -
hályné (66), Batizi János (88,

Bélmegyer), Bereczki Margit
(92), Nagy Lászlóné (48),
Gúti Ferencné (72, Bélme -
gyer), Kiss János (89), özv.
Kocsis Mihályné (89).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Ügyes kezű gyerekek és fel-
nőttek bábot készíthetnek
„Nyu szi hopp…” mottóhoz
kötődően. Csak természetes
anyagok használhatók, de
sem milyen más megkötés nin-
csen. Ugyanez a mottója a
meseíró pályázatnak is, terje-
delmi korlátozást nem írtak ki.

Mindkettő leadásának ha tár -
ideje: május 10-e, helye a ren-
dezvény helyszíne, vagyis a
Békési Tájház, a Durkó utcán.
A legjobb bábokat kiállítják,
készítőiket jutalmazzák. A
me seíró pályázat legjobbjai
szintén jutalmat kapnak, a
me séket a rendezvény során

felolvassák. Egyik pályázatnál
sincsen életkori megkötés.
Egyéni és csoportos munkákat
egyaránt elfogadnak. További

tájékoztatás kérhető az egyesü-
let elnökétől, Balog Gábor né -
tól a 30/92-53-933-as számon.

Az V. Nefelejcs Vigalom
során lesz nyúlszépségverseny
és nyúlfuttató verseny is,
melyre a nevezéseket a rendez-
vény napján 10 óráig fogadják. 

A hagyományőrző, tavaszi
családi program szorosan kap-
csolódik Békés újjátelepítésé-
nek 300 éves évfordulójához,
például régi időket idéző gyer-
mekjátékokat lehet majd ki pró-
bálni. De lesznek gasztronó -
miai, továbbá kézműves, és
zenés-táncos programelemek is.

Nyuszis pályázatok a Nefelejcs Vigalomra
A május 14-én, szombaton sorra kerülő V.
Nefelejcs Vigalomhoz kötődően pályázatokat ír ki
a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület. Mivel a rendezvény „ked-
venc állata” a nyúl, „kedvenc növénye” a répa, ezek
a motívumok a pályázatokban is megjelennek.

Folytatás a címoldalról
A Békési Vá rosvédő és -Szé -

pítő Egye sület több mint
húszéves kultúraszervezői te -
vékenységéért, míg a Békési
Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Bé kési Szervezete
a keresztény hagyományok
ápo lása és a jótékonyság te -
rületén nyújtott kiemelkedő
munkájáért nyert elismerést.

Négyen az „Év Békési
Spor tolója” díjat kaptak, erről
lapunk 8. oldalán írunk.

A kitüntetettek tiszteletére
megtartott színvonalas ünnepi
műsorban a zeneiskola növen-
dékei és a Belencéres Nép -
tánc együttes ifjúsági táncosai
léptek fel.                     Sz. K.

Idén öten kapták meg a Békés Városért kitüntetést

2011-ben Békés Városért kitüntetésben részesülők balrtól jobbra: Mester Péter (Városvédő és -Szépítő
Egyesület), Belleli Lajos, Laborczy Aladárné, Dr. Rácz László, id. Vámos László (Városvédő és -Szépítő
Egyesület), Sándor-Kerestély Ferenc (Keresztény Értelmiségiek Szövegsége Békési Szervezete).

Békés Város Polgármesteri
Hi vatala idén is meghirdeti
nagy sikerű Virágos Békés kör-
nyezetszépítő pályázatát. A
szervezők össze-
sen nyolc kategó-
riában vár ják a
fotókkal illuszt-
rált jelentkezése-
ket augusztus 10-
éig a békési lako-
soktól. A beküldött képekből a
Madzagfalvi Napokon kiállítás
nyílik majd a kulturális köz-
pontban. A téli hónapokban a
győztesek fotóiból készült tárlat
a Városháza földszinti fo lyosó-
ján tekinthető majd meg. 

Egy személy több kategó-
riában is nevezhet. Új kate-
gória: Rendezett zöldterület.
További kategóriák: Virágos

u d v a r - h á z ,
Virá gos balkon-
ve randa, Vi rá -
gos kerítés, Vi -
rá  gos tanya, Vi -
rágos közintéz-
mény, In gatlan

előtti közterület, Bo kor -
szobrászat. A verseny részle-
tes kiírása és a jelentkezési
lap a Polgár mesteri Hivatal
portáján vehető át, vagy a
www.bekesvaros.hu honlapról
tölthető le. 

Virágos Békés
pályázati kiírás

Folytatás a címoldalról
A zsűri virágos főterünket

2010-ben különdíjban részesí-
tette. Idén kiemelt figyelmet
fordít a városvezetés a magyar
nemesítésű virágok telepítésére,
melyek nagy mennyiségben
lesznek megtalálhatóak a köz-
területi zöldfelületeken. Így pél-
dául gyönyörködhetünk a
kakastaréj, bazsalikom, kúpvi-
rág, valamint bársonyvirág
szépségében. Idén kétezer öt -
száz darabbal több egynyári

növény lesz kihelyezve a köz-
pontba tavalyhoz képest, me -
lyek előállításáról a Hegyesi ker-
tészet gondoskodik. A munká-
latok április végén kezdődnek a
talaj előkészítésével, majd
hagyományosan május közepé-
től ültetik ki a növényeket.

Facsemeték telepítésére is
sor került a város frekventált
részein, mivel a kiültetett
fákat vandálok folyamatosan
kitörik. Pótlásukra a város
külön összeget különít el.

Virág, virág, virág mindenhol
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ELKÜLDÖM ÉN KÖVETEMET...
Ma mindenki keres valamit vagy valakit. Különösen szaba-

dítót, hiszen ezernyi kötöttségből, bilincsből szabadulnánk, ha
lenne erőnk, időnk és szövetségesünk, aki nem hagy magunk-
ra, és néha kész még önmagunktól is megmenteni.

Erről az általunk  is vágyott szabadítóról így ír Malakiás pró-
féta: „Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem
az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti keres-
tek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt
mondja a Seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljöve-
telének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen
olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!” 

Milyen hálásak lehetünk azért, hogy mi beteljesedve szemlél-
hetjük e próféciát Keresztelő Jánosban mint útkészítőben és
Jézus Krisztusban. De hogyan is várhatjuk, szemlélhetjük az Ő
megjelenését, halálát és feltámadását ma, ha a múltban is olyan
sokan félreértették, megvetették, lenézték, sőt az Őt legjobban
várók meg is ölték? Ma mit tenne Vele az Őt váró, talán éppen
Őrá emlékező emberiség? Ma mit tennék ÉN Jézussal, ha itt
lenne szegényen és egyszerűen, és éppen ENGEM szólítana meg?
Ki tudná-e ütni akár az én kezemből is a kardot  a jelenléte?
Megmosódom, megtisztulok-e valóban az Ő kegyelme, élete és
halála által? A feltámadás a megújulás tapasztalata mindezek
után lehetséges minden őszintén Őutána vágyó lélek számára. 

Balog Tibor, lelkipásztor

Az békési gimnázium 1970-
ben végzett 4/D osztálya
búcsúzik a 2000-es találkozó-

juk fotójával Pocsainé Püski
Marikától, találkozóik egyik
szervezőjétől. Marika a békési
Szegedi Kis István Gimná zium
iskolatitkára volt 1970-től. Sok
évfolyam érettségi találkozójá-

nak szervezését segítette, szá-
mos diák sorsát figyelemmel
kísérte. Hihetetlen, hogy szá-

mára 2010.október 30-án volt
a legutolsó találkozó. (Marika
ezen az amatőr fényképfelvéte-
len jobboldalon áll, a legszélén,
fehér kabátban.) Nyugodjék
békében!

Búcsú Marikától

A VI. Dél-alföldi Regio ná -
lis Hegedűversenyt a Szeged
melletti Zákányszéken tartot-
ták. Békés megyéből nyolcan
indultak, a békési zeneiskolá-
sok közül az I. korcsoportban
induló Hagymási Réka szépen
szerepelt, felkészítő tanára
Tóth István. Erdei Andrea a
II. korcsoportban III. helye-
zett lett, felkészítő tanára
Nagyné Bodon Ilona.

A VI. Kiskőrösi Területi
Trombitaversenyen Bohus
András és Erdei Péter képvi-
selte településünket, mind-

kettejük felkészítője Erdei
István volt. A régió legrango-
sabbnak számító szakmai
rendezvényén trombitásaink
kiválóan szerepeltek. A népes
mezőnyben Bohus András
nívódíjat kapott.

Szentendre hetedik alka-
lommal adott otthont az
Alap fokú Művészeti Iskolák
számára meghirdetett Orszá -

gos Továbbképzős Verseny -
nek, ahol 38 zeneiskola legte-
hetségesebb növendékei mé -
ret tették meg magukat. A
Szegeden megrendezett regio-
nális válogatón Gyaraki Petra
békési zongora tanszakos
növendék (felkészítő tanára:
Kovács Gabriella), valamint
D. Nagy Márton és Békési
Gergely ütő tanszakos növen-

dék (felkészítő tanáruk: Sző -
nyi Graciella) indult. A ma -
rimbán játszó Békési Gergely
– egyetlen Békés megyeiként
– bejutott az országos döntő-
be, egy Chopin mű kiváló tol-
mácsolásával elnyerte a zsűri
különdíját is. 

Minden versenyzőnek és
felkészítő tanárnak gratulá-
lunk!

Egyik siker a másik után a zeneiskolásoknál
Az elmúlt hónapokban
több regionális és or -
szá gos szakmai ver-
senyt rendeztek alapfo-
kú művészeti iskolák
részére. Ezeken a verse-
nyeken a Békési Alap -
fokú Művészeti Iskolá -
ból szép számmal vet-
tek részt növendékek. 

Békés városát Szuromi
Zsuzsanna, a Dr. Hepp Ferenc
Tagiskola 8. osztályos diákja
képviselte a napokban Kisúj -

szálláson megtartott Kazinczy
Ferenc Szép Magyar Beszéd
országos döntőjében. 

A többfordulós, több napon

át tartó rangos megméretteté-
sen a diákoknak szabadon
választott, továbbá ismeretlen
szöveget kellett felolvasniuk

az egyetemi tanárokból álló
neves zsűri előtt. A program-
ban megzenésített verssel
szín padra lépő zenekar kon-

certje, tánc és játszóház, vá -
rosnézés és kirándulás is szere-
pelt. A fiatalok ellátogattak
Kenderesre, ahol Horthy
Mik lós kastélyát és sírhelyét
tekintették meg. 

Szuromi Zsuzsanna a zsű-
ritől bronz fokozatot érde-
melt ki, büszkén hozhatta
haza Kazinczy-jelvényét.
Felké szítője Királyné Fehér
Ágnes volt.

Bronz fokozatú jelvényt kapott 
a nyolcadikos diáklány

Április 6-án zajlott a Békés Városi Kulturális Központban
a „Szállj, Költemény, szólj, költemény” megyei szavalóverseny
a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény szervezésében. A
nívós mezőnyben a megye legjobb általános és középiskolás
korú versmondói a Család Évéhez kötődő versekkel léptek
pódiumra. A zsűri elnöke Szente Éva, a békéscsabai Jókai
Színház művésznője volt. Helyezettek az általános iskolások
között: 1. Szűcs Bettina /Karacs Teréz Tagiskola/, 2. Szuromi
Zsuzsanna /Dr. Hepp Ferenc Tagiskola/, 3. Szántó Döniz
/Eötvös József Tagiskola/. A középiskolások körében a követ-
kező sorrend született: 1. Szeverényi Balázs /Szegedi Kis
István Református Gimnázium/, 2. Flóra Richárd /Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény/, 2. Pásztor Mátyás /Szegedi
Kis István Református Gimnázium/, 3. Szemerédi Melinda
Mónika /Hunyadi János Közoktatási Intézmény/. 

A TÁMOP 3.1.6-08/2-
2008-0033 pályázatban kon-
zorciumi partnerként vett
részt a Farkas Gyula Közok -
tatási Intézmény gyógypeda-
gógiai oktatási egysége. A
befejező program a na pokban
a szülőknek, szakembereknek
szóló fórum volt. Ez alkalom-
mal a tanulási zavarok okozta
viselkedési problémákról és
ezzel összefüggésben a stressz
kezeléséről kaptak informáci-
ót a jelenlévők Sza bóné Dr.
Kál lai Klára klinikai szakpszi-
chológustól. A sajátos nevelési
igény ből adó dó kü lönleges

gon dozásra való jogosultság-
ról, a tantárgyi men tességek-
ről és ebből adó dó kötelessé-
gekről, jogokról, kedvezmé-
nyekről Dávid Ilona, a Békés
Megyei TKVSZRB mun katár-
sa beszélt. Király Gyuláné if -
júságvédelmi felelős azt össze  -
gezte, hogy a középiskolában a
szakmai és érettségi vizs gára
való felkészülés a sa játos neve-
lési igényű tanulók számára
milyen kötelezettséget ró, mi -
lyen lehetőségek állnak se gít-
ségként rendelkezésre. A pro-
jekt az Európai Alap Társ fi -
nan szíro zá sával valósult meg.

Gyógypedagógiai 
szakemberek fóruma

A napokban nyílt meg és
május 13-ig nyitvatartási idő-
ben díjtalanul látogatható a
békési roma festő, Milák Bri -
gitta munkáiból összeállított
tárlat. A kulturális központ

kápolnatermében helyet ka -
pott kiállítást Mucsi András, az
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke nyitotta meg,
címe: „Míg én rólad mindent,
te rólam semmit sem tudsz”.

Milák Brigitta kiállítása 
a kulturális központban

Királyné Fehér Ágnes és Szuromi Zsuzsanna.



– Miért pont a hosszútáv-
futás? Mi ebben a szép?

– A sporthoz való kötődé-
sem Kis-Kovács Károlytól
indult ki 1989-ben. Az atlétika
adott volt, „szerelem első lá tás-
ra”. Kezdetben tapogatóztam,
hogy merre s hogy, végül a táv-
gyaloglásnál kötöttem ki.
Kisebb-nagyobb versenyeken
indultam, s ahogy a korosztály-
ban lépkedtem előre, úgy hosz-
szabbodtak egy re a versenytá-
vok is, egészen 35-50 km-ig.
Így alakult ki bennem a hosz-
szútáv iránti alázat, ami folya-
matosan mé lyült. Mivel ez ver-
senys port ág, felkészülést,
erőnlétet, rend szerességet igé-
nyel, s mert én egyetemre jár-
tam, és mellette dolgoztam,
nem tudtam maximálisan ele-
get tenni e feltételeknek. Ami -
kor időm engedte, to vább ra
sem voltam hűtlen a sporthoz,
és a klasszikus versenyzést tri-
atlonra váltottam. Bár ez
úszást, kerékpározást és futást
jelent, számomra a do mináns
mégis a futás ma radt. A mun-
kámból kifolyólag elég inten-

zívek a mindennapjaim, és a
feszültséget, a stresszt futás

közben tudom feloldani, mert
ilyenkor tudok igazán a saját
gondolataimmal foglalkozni.
Gon do lataim tisztázására he -
tente 60-70 km-t szánok,
plusz a két egyéb sportág.

– Milyen versenyeredmé-
nyekkel büszkélkedhetsz?

– A hosszútávfutás nekem
nem az eredményekről szól,
hanem a kikapcsolódásról, a
barátokról, a „pihenésről”.

Azért a hosszútávfutó- és tri-
atlon versenyeken elindulok,
de nem csak egyedül, hanem a
legjobb barátommal, Balázs
Sándorral, akivel ketten alkot-
juk a „Békési Jóbarátok” csa-
patot. A csapatnév választása
nem véletlen, mert mindket-
ten békésiek vagyunk és jó
barátok. A barátságon túl a
sport hozott és köt össze min-
ket. Kedvenc versenyünk a
Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
maraton, a nagyatádi triatlon,
a Budapesti maraton. Az elért
helyezés másodlagos, szá-
munkra a saját magunk által
felállított cél elérése a lényeges.

– Mérnökként dolgozik a
Békés Drén Kft.-nél. Munká -
ját hogyan tudja összeegyez-
tetni a hobbijával?

– „Szabadidőmben” mér-
nökként dolgozom, ami szin-
tén rengeteg időt igényel, de a
kétféle tevékenység összehan-
golása nem okoz gondot.
Ezekből kifolyólag a családra,
barátokra kevés idő jut, akik ha
kicsit nehezen is, de elfogadják,
mert tudják, hogy szükségem
van a sportra. Szerintem a futás
erősít testileg, lelkileg, ezért
nem vagyok beteges alkat, és
úgy gondolom, az életben az
egészség a legjobb befektetés
hosszú távon.                 Gugé

Következő interjúalanyunk
Románné Tóth Julianna reformá-
tus lelkésznő. 
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A hosszútávfutó magányossága
Beszélgetőtársam, Ilyés Tamás mindössze 30 évet
tudhat a háta mögött. A sudár, jóvágású, szerény
fiatalember amolyan igazi úriember. Kérdéseimre
megfontoltan válaszolgat, eleinte visszafogottan, ám
a végére már nyílt közvetlenséggel. Hosszútáv…
Óhatatlanul is a magánnyal párosítjuk, bár… De
beszéljen erről inkább riportalanyom.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

Az elmúlt nyolc évben jelentős közpénzek tűntek el –
mondta Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos. Ma
30 olyan ügyet ismer a nyilvánosság, amiben eljárás folyik,
ezen kívül 50 kiemelt ügyben vizsgálódnak. Az államot
minimum több mint tízmilliárdos kár érte. Sukoró, az
Álomsziget, a Moszkvai Nagykövetség és a washingtoni
konzulátusok ügyei mellett a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
nél is különböző baráti kapcsolatok révén valósult meg az
állami földterületek értékesítése. A Ferencváros ügyében is
vizsgálódnak. A „filozófus-ügy” kapcsán eddig érinthetet-
lennek tűnő értelmiségi rétegről derült ki, hogy gyarlóak.
Gyurcsány felelős lehet Sukoróval kapcsolatosan, Oszkó a
koncepciós jog kiadásában, Veres János pedig a Moszkvai
Nagykövetség elherdálásában érintett. Az ügyészség végzi
a feltárást, a bíróságok hozzák meg az ítéletet. Ha nem
tartják be a jogállami kereteket, akkor semmiben sem
különböznének azoktól, akik tönkretették az országot.
Budai kapott fenyegetéseket telefonon és levélben is. „Aki
egy kicsit is ismer, tisztában van azzal, hogy sosem fogok
hátralépni, és sosem fogom hagyni, hogy eltántorítsanak a
kitűzött céltól” – mondta végezetül Budai Gyula.

Balázs Sándor és Ilyés Tamás, a „Békési Jóbarátok”.

Április 29-én, este hattól
tartják az egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő békési
énekverseny, „Az Én hangom”
döntőjét. Az elődöntőkből öt
helyi tehetség jutott a finálé-
ba: Csordás Ákos, Molnár
Katalin, Nagy Noémi, Rácz
Renáta és Soós Enikő. A ver-
senyzőket szakmai tanácsok-
kal a szakértő zsűri látja el,
melynek tagjai: D. Nagy
Lajos, a Bikini zenekar front-
embere, Molnár László, a
Musical Színház igazgatója,

Pocsaji Ildikó énektanárnő, a
békési Városi Színjátszó
Stúdió vezetője és a Karády
Katalin Alapítvány művészeti
vezetője, Tomi az Anti
Fitnessből, Szabó Zé manager,
Subosits Tamás esztéta,
Steinkohl Erika színésznő,
Kefír énekes, Frankó Attila, a
Frankó Produkciós Iroda
vezetője. Az értékes jutalmak
sorsáról is ők döntenek.
Jegyek a döntőre elővételben
is megvásárolhatók a helyszí-
nen, a kulturális központban.

CSAK ÁLLJON A MÉRLEGRE!
Vegyen részt ingyenes testzsírszint-mérési akciónkban,

kérje és töltse ki a regisztrációs kártyát a Levendula Patiká -
ban április 1. és 30. között és megnyerheti az

– OMRON típusú személyi mérleg
– MULTICARE vércukorszintmérő
– OMRON lépésszámláló
– vagy a 20 db GYÖNGY Patikák ajándékcsomag egyikét.

A BMI (testtömeg-index) számítása egyszerű, a testsú-
lyunkat elosztjuk a méterben megadott testmagasságunk
négyzetével (kg/m2). Pl. egy 60 kg-os és 160 cm magas sze-
mélynél: 60/2,56. Ezen számítás alapján a következőket álla-
píthatjuk meg: 20 alatt soványságról beszélünk, 20-25: nor-
mál tartomány,  25-30: túlsúly, 30-35: mérsékelten elhízott,
35-40: súlyosan elhízott, 40 felett: nagyon súlyosan elhízott. 

Szóval irány a mozogni, hogy szívünk ne csak az izgal-
maktól verjen gyorsabban!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A Bikini frontembere is
zsűriz az énekversenyen 

A Mozgáskorlátozottak Bé -
kés Megyei Egyesületének
(MBME) békési csoportja ar ról
tájékoztatott, hogy a „Te -
lefonnal a Rászorultakért” Ala -
pítvány idén is kiírta pá lyázatát
a Magyar Telekom Nyrt. elő fi-
zetőinek beszélgetési díj támo-
gatására. A pá lyázathoz kitöl-
tött adatalap, rajta az érintett
tagegyesület vezetőjének aláírá-
sa és pecsétje, jövedelemigazolá-
sok, orvosi igazolás és az utolsó
háromhavi telefonszáma máso-
lata szüksé ges. Jövedelmi hatá-

rok: egye  dülállóknál maximum
90 ezer Ft/fő/hó, családban élő
személy esetén 70 ezer Ft/fő
/hó. A pályázatot mellékleteivel
együtt a megyei tagegyesüle-
teknél kell leadni. Pá lyáz ni az
igénylők nagy száma miatt
csak minden második évben
lehet. Laukó András, az MBME
békési csoportjának vezetője la -
punknak elmondta, hogy tagja-
iknak ő és munkatársai fogadó-
óráik során minden tájékozta-
tást és segítségnyújtást megad-
nak a sikeres pályázathoz. 

Telefonálásra pályázhatnak
a mozgáskorlátozottak

Az április 4. és május 8.
közötti időszakra ismét
meghirdette a Magyar Ke -
rék pá ros klub a „Brin gázz a
munkába!” kampányt. A
négyszeresen Ke rékpá -
rosbarát Telepü lés cím mel
ismert Bé kés városvezetése
kéri a lakosokat, hogy

minél többen csatlakozza-
nak a játékhoz. Ehhez
regisztrálni kell a
www.bringazzmunkaba.hu
oldalon. Azt is be lehet állí-
tani, hogy városunk csapa-
tát erősítsük, tehát csatla-
kozhatunk a „Békés Város”
csapatához is.

Bringázzanak munkába mehet!

A Békés Városi Kulturális
Központban a  II. Szülőföl dünk
Békés Megye Amatőr Mű -
vészeti Fesztiválon könnyű zene
kategóriában Kiemelt Arany
minősítést kapott a bé kési az
Ats és Renko formáció. A meg-
mérettetés április 9-én zajlott,

melyre 33 csapat és egyé ni ver-
senyző nevezett. A szakmai
zsűri tagja volt Szabó Eszter
énekesnő, Kara Mihály szövegí-
ró, basszusgitáros, a Magna
Cum Laude zenekar tagja és
Lenkefi Péter dalszerző-szövegí-
ró, az ÉdesKeserű zenekar tagja. 

Arany minősítés a
békési zenekarnak

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a családok magazinja. 

Megjelenik Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos településeken.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
dek lődni: 20/886-27-81
Kis parasztház nagy portával olcsón eladó
Kamuton. Érd.: 66/428-011, 30/493-76-61.
A Mátrában, megélhetést biztosító öt szo -
bás ház gyógyfürdő és horgásztó köze -
lében eladó. Tel.: 36/371-006.
1,5 szobás földszinti lakás csendes he lyen,
főtértől 2 percre eladó. 20/323-29-39.
Háromszobás kockaház eladó a Szív u. 3
szám alatt. Érd.: 20/555-78-37.
A Borosgyáni homokbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó illetve bér be
adható. Bérbeadás: az évi hozzájárulás fi -
zetése (telepítési és tagdíj). 70/330-20-40.
Békésen új építésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagycsaládnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Ház eladó nagy kerttel a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Békés és Békéscsaba között, a borosgyá -
ni részen lévő tanyámat elcserélném kis
üzletre, nyaralóra, parasztházra. Víz, vil-
lany van. 1 hold földdel. 70/208-14-54.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békés központjában kétszobás, III. eme -
leti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Tarhoson, kövesút mellett, összkomfortos,
1,5 szobás, téglaépítésű, központi + gáz -
fűtéses, rendezett ház eladó vagy földsz-
inti, első emeleti lakásra cserélhető. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/542-17-80.
Kétszobás, nappalis téglaház és építési
telek eladó. 70/365-57-89.
126 m2-es kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/27-38-416.
Háromszobás ház Békéscsabán (Jaminá -
ban) eladó. Érd.: 20/521-95-04.
Eladó a Vásárszél u. 7/B-ben első emeleti
egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14-58.
Bélmegyeren gazdálkodásra alkalmas ta -
nya eladó, villany, ásott kút. Érdeklődni
Domokos Bélánál a Völgy u. 2. szám alatt. 
Az Ady 7-ben 4. emeleti, 59 m2-es, két kü -
lönálló szobás, egyedi lomkamrás lakás
jutányos áron eladó. Érd.: 20/248-50-87.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Istenmezeje, Fő út 17. szám alatti három-
szobás, összkomfortos nyaraló, hegyol -
dalban, bekerítve eladó. Tel.: 66/413-956.
Békésen, frekventált helyen, a Körös-
parthoz közel eladó az Árpád u. 11. alatti

négyszobás kertes ház. Érd.: 70/51-652-41.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. szám alatt.
Tel.: 30/48-10-449.
Két lakásból álló kertes ház eladó sür -
gősen, áron alul Békésen. 30/252-30-32.
Földszinti, felújított lakás eladó, téglaházra
cserélhető. Tel.: 30/518-07-28.
Eladó vagy értékegyeztetéssel elcserélhető
békési tömblakásra egy városköz ponti,
felújított családi ház. Tel.: 70/310-88-07.
Bélmegyeren, a Dózsa u. 9. alatt, egyszo -
bás, komfortos, kisebb téglaház eladó. Ér -
deklődni Domokos Bélánál a Völgy u. 2.
szám alatt. 
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen, négyszobás + ebédlős, két für -
dő szobás család ház melléképülettel, ga -
rázzsal, zöldövezetben eladó vagy elcserél-
hető értékkülönbözettel. 30/411-08-57.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehe tő -
séggel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -
lany és fúrt kút van. Tel.: 66/634-457.
Harmadik emeleti tömblakásomat kertes
téglaházra cserélném. Érd.: 30/189-19-03.
Békésen, a Baky utcában II. emeleti, egy -
szobás, 50 m2-es lakás eladó. Érd.: 20/
265-01-55.
Békésen a Drága u. 11. alatt összkomfortos
családi ház 1040 m2-es telken eladó. Ár
megegyezés szerint. 30/95-27-364.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

5755 m2-es telken tanya eladó,  gyümöl -
csössel, szántóval 500 ezer Ft-ért. Tel.:
70/ 356-37-06.
Ház eladó nagy telekkel. Irányár: 1,6 millió
Ft. Érd.: 20/215-09-79, egész nap.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés város központjában nagyobb méret
garázs 2,8 millió Ft-ért eladó. Érd.: 20/
944-19-95.
Kis ház eladó a Kopasz u. 10. alatt. Gáz -
konvektoros, nagy porta. Érd.: Mátyás
király u. 20. szám alatt. Irányár: 3,7 millió
Ft. Tel.: 20/912-48-06.
A Dózsa Gy. u. 26. szám alatti összkom-
fortos családi ház eladó. Irányár: 3,9 mil-
lió Ft. Érd.: 30/21-41-229.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Lánc u. 19. alatt ház eladó. Irányár: 5 mil-
lió Ft vagy megegyezés szerint. Érd.: 30/
999-78-77.       
Tompa u. 22. szám alatti kertes, 125 m2-es
családi ház eladó. Irányár: 5 milli Ft. Érd.:
20/921-68-71.
Kossuth 23-ban egyszobás lakás eladó.
Érd.: 20/48-53-762. irányár: 5 millió Ft.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Veres Péter téren, 55 m2-es, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 5,5 millió
Ft. Tel.: 70/204-28-28.

Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió vagy megegyezés szerint. Érd.: 70/
776-88-33, 66/634-238.
A Fáy 11-ben 4. emeleti, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. 20/48-53-762.
Ady 8-ban egyszobás, felújított, 2. emeleti,
téglablokkos, egyedik, 46 m2-es lakás
eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. Tel.: 30/967-
15-77, 17 óra után.
Összkomfortos egyszobás kertes családi
ház sürgősen eladó. Gázfűtéses + csem-
pekályha. Irányár: 6 millió Ft. 70/236-35-37.
Békésen, a Fáy 11-ben, első emeleti 1,5
szo bás, felújított lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/29-97-907.
Sürgősen, áron alul 6 millió Ft-ért eladó
Békésen a Veres P. téren egy 2,5 szo -
bássá átalakított erkélyes, egyedi gáz ka -
zános lakás. Tel.: 30/476-9-380.
Összkomfortos, egyszobás, kertes családi
ház sürgősen eladó. Gázfűtés + csempe -
kályhák. Irányár: 6 millió Ft. 70/ 236-35-37.
Igényesen felújított, 1,5 szobás, magas-
föld szinti lakás eladó a Veres Péter téren.
Irányár: 6,2 millió Ft. 70/365-36-31.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt 3 szobás, vegyes falazatú,
össz komfortos családi ház. Tel.: 20/213-
09-95. Irányár: 6,5 millió Ft.
Békésen kétszobás, felújított, összkomfor-
tos kertes ház sürgősen eladó. Irányár:
6,7 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/215-45-77.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Karacson, 2. emeleti, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. 20/424-09-53.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés, Hargita utca 28. számú három
szobás ház, garázzsal, melléképületekkel
eladó. Érd.: 30/382-67-97, 70/572-46-49.
Békésen a Munkácsy utcában kétszobás,
ebédlős ház eladó. 30/324-60-58, 66/
634-480.
Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
má sodik emeleti, erkélyes, egyedi gáz-
vízmérős kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. Irányár: 8.5
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Békésen, a Szabó D. u. 17. szám alatti
négyszobás ház 1140 m2 telken eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/29-97-907.
Háromszobás, régi típusú családi ház,
700 m2-es kerttel, udvarral, központhoz
kö zel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
66/410-323. 
3,5 szobás kertes ház sürgősen eladó a
Szigetvári u. 22. alatt. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 20/36-29-690.
Eladó Békésen a Fürdőhöz közel 1+2 fél
szobás összkomfortos családi ház. Érd.:
Dózsa u. 41. vagy a 20/474-40-93-as tele-
fonon. Irányár 10 millió Ft.
A Lengyel Lajos utcában háromszobás,
kertes ház eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
30/506-31-85.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
eladó 10,9 millió Ft. 20/416-91-17.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti
háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Eladó Békés központjában kétszobás pol-
gári ház. Több család részére is kiala kít ható.

Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 20/299-33-97.
Az Árok u. 16. szám alatti tehermentes,
tég laépítésű, összkomfortos családi ház
gazdasági épületekkel eladó. Ár: 12 millió
Ft. Tel.: 20/98-30-794.
Malomvégi városrészen, csendes helyen,
két szintes, 3,5 szobás, két fürdőszobás,
összközműves, belül felújított kertes ház
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. 70/208-14-54.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békés központjában négyszobás, padlás -
tér beépítésű ház eladó vagy 2. emeletig
értékkülönbözettel elcserélhető. Irányár 18
millió Ft. Érd.: 20/299-33-97.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó. Tel.: 30/655-25-15.
Karacson lakás kiadó. 30/214-75-81.
Teleky u. 7. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39.
Garázs kisadó. Érd.: 30/214-75-81.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején,
hosszútávra. Tel.: 66/634-207.
Ék utcában garázs kiadó. 66/634-132.

KERT
Városközpontban, a Hőzső utca elején 720
m2 zárt kert eladó. A végében csatorna
folyik. Ár: 350 ezer Ft. Érd.: 20/555-78-37.
Malomasszonykertben 1820 m2-es gyü -
mölcsöskert eladó. Víz, villany van. Tel.:
66/413-956.
Jégvermi kertben 1169 m2-es zártkert kis
kőépülettel, fa melléképülettel eladó. Vil -
lany, fúrt kút van. Irányár: 550 ezer Ft. Érd.:
70/422-32-77.
Malomasszonykertben kert eladó. Faház,
villany, fúrt kút. Érd.: 66/411-967.
Nagykertben 5 kvadrát régi lucernaföld
eladó. Tel.: 66/410-323.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó ter-
mőföld. Kis szerszámos faházzal. Érd.:
20/622-81-10.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Star kismotor eladó. 66/634-214.
125-ös MZ ETZ eladó. Irányár: 90 ezer Ft.
70/36-71-615.
Traktor után való tengelyes állatszállító
pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.: 66/
411-857, este.
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Eladó egy Aprilia RS 50-es segédmotor-
kerékpár. Fekete-lila-narancssárga színű,
jó állapotú. Tel.: 30/568-30-67.
Eladó Skoda Favorit 136L típusú, 1.3-as
személygépkocsi. 90-es évj., jó állapot,
felújított motor, érvényes műszaki. Irányár:
120 ezer Ft. Érd.: 70/588-04-67, 70/659-
08-61, 30/559-12-89. Szegedi u. 18.
Eladó egy piros-fehér színű Simson ro -
bogó. Jó állapotban, jó gumival. Tel.: 30/
568-30-67.
Yamaha Jog robogó, nagyon megkímélt
állapotban eladó, 5800 km-rel. Érd.: 30/
277-95-43.

ÁLLAT
2 db kotló tyúkot keresek megvételre. Tel.:
66/412-070, a délutáni órákban.
Koca vágásra eladó. Tel.: 30/433-79-89.

60-70 kg-os süldők és 100-160 kg-os
hízók eladók. 30/856-25-20.
Mangalica eladó. 70/211-54-30.
Előnevelt csirke. Érd.: 30/322-53-33.
Fajtiszta fekete-fehér, 3 éves kan Border
Collie kutya fedez. Érd.: 70/215-45-77.
Malacokat, süldőket veszek. 30/577-16-04.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kőműves, udvaros, karbantartó vagy
éjjeliőri munkát keresek. 30/299-31-46.

Vállalom magánszemélyek, őstermelők,
vállalkozások, alapítványok könyvelését,
adóbevallások elkészítését! Érdeklődni
Pálfinénál telefonon: 20/3830-585, vagy
személyesen a Hőzső u. 50. alatt. Időpont
egyeztetés szükséges!

Idősgondozási, betegápolási gyakorlattal
munkát keresek. 70/517-41-31.

Német-magyar-német magánlevelek, mun -
kavállaláshoz szakmai önéletrajzok for dí -
tását vállalom (gépeléssel is). Tel.: 20/37-
190-51, 20/56-10-160.

Házkörüli vagy kőművesmunkát keresek.
70/356-37-06.

EGYÉB
Muronyban eladó: alig használt mikro -
sütő, 200x140-es Cardo matrac, 2 db egy-
forma heverő, 4 db kerti szék, párnák,
automata mosógép, edények, virágtartók
és sok más ingóság. Érd.: 30/270-99-16.
Lehel kombinált hűtőgép eladó. Ára: 50
ezer Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Basszusgitár eladó hevederrel, kábellel,
pengetővel, erősítővel. Irányár: 40 ezer Ft.
Tel.: 70/771-54-24.
2375x2000 Hörmann típusú önműködő
redőnyös garázsajtó (nem téliesített)
eladó. Érd.: 30/496-37-23.
Házi főzésű, besztercei szilvából készült
lekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó a Sporthorgász című újság 193 db
száma. Ára: 3000 Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Különböző szerszámok, hegesztőlapát, vas-
satupad, lemezvágó, villanymotoros szivat-
tyú, hosszú félcolos gumírozottszalag, eme -
letes ágy. Érd.: 70/553-98-72 (ápr. 23-tól).
Újonnan vásárolt I .osztályú járólap 33x33
cm-es 6 m2, és fali burkoló lap 25x20 cm-
es 18 m2. Érd.: 30/431-0616
Alig használt, 5,8 kW-os FÉG parapetes kon-
vektor és egy fali átfolyós kémény nélküli
vízmelegítő eladó. Érd.: 70/279-62-26.
Eladó ajtók: 100/210cm-es teleüveges és
155/220cm-es kétfelé nyíló, félig üveg-
ezett. Érd.: 70/279-62-26.
170/52-es zöld-fekete színű nyári mun ka -
ruha öltöny eladó. Ára: 2000 Ft. Tel.: 30/
655-25-15.
300 q akáctuskó eladó. Érd.: 30/496-37-23.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Mountain bike kerékpárra való új sárvédő
párban féláron eladó. 70/256-53-09.
Női csincsilla bunda eladó, ára 100 ezer
Ft. Érd.: 70/588-04-67 (csak 13 óra után),
vagy a Szegedi u. 18. alatt.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Lemez horgászcsónak 270x90-es, férfi
bőrdzseki, férfiöltöny, tükrös fürdőszoba
szekrény. Érd.: 20/36-29-690.
Eladó: 50 m tűzoltótömlő, 70 m egyco-
los öntözőcső, 2 m-es kettős létra, 1 db
hatszemélyes diófa ebédlőasztal és egy
kofamérleg. Érd.: 66/411-165 (12-13 óra
között).

Tangóharmonika, 80 basszusos, újra-
hangolva eladó. Érd.: 30/277-95-43.
256 db új Polka natúr cserép eladó (80
Ft/db). 20/416-46-10. 
Háromfiókos fa gyasz tó szekrény eladó.
Tel.: 66/410-323.
Parkosításra örökzöldek eladók. 20/243-
76-56.
Egy Nortonkút és egy hálózati árammal
üzemelő komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
200 literes hűtőláda eladó a Zsinór u. 8. alatt.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13 ezer
Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért. Ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért. Vitrines
szekrény 8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó 32-es húsdaráló villanymotorral,
fehér hintaágy, franciaágy, tükrös szek -
rény. Érd.: 30/29-97-907.
Eladó: 120 m2 sárga állvány, nagy beton -
keverő, 4 db állítható vasbak. Érd.: 30/30-
70-073.
Kb. 50 éves billenő ovális tükrös fésülkö -
dő asztal jó állapotban eladó. Tel.: 30/
561-87-41. 
Polgári bútor, heverők, asztalok, székek,
fal raakasztós nagytükör, fenyő szen-
nyestartó, kennel kutyának, kiskocsik, gáz-
palackok. Érd.: 70/553-98-72 (ápr. 23-tól).
Hordozható csempekályha eladó. Tel.:
70/52-64-021.
Bontásból eladó 1700 db cserép, és 30 db
kúpcserép. Tel.: 30/680-26-09.
Eladó: takarítógép, mosogató, 2 db reka -
mié, 6 fotel. 20/47-79-440.
Rossz akkumulátort, villanymotort, vas -
hulladékot veszek. Tel.: 30/230-58-53.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig hasz -
nált salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért. Tel.:
20/416-91-17.
Eladó: 3 db 25 literes befont üveg és 2 db 50
literes kosaras üveg, szobapáfrányok, leán-
derek. Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok, vas -
vágó szalagfűrész, tizes-gev láda. Érd.:
30/376-69-16.
Készpénzért vásárolok mindenféle régi -
séget, hagyatékot. 30/272-83-49.
3 db barnaszínű ruhásszekrény eladó.
Tel.: 66/634-214.
26-os háromkerekű kerékpár eladó. Bé -
kés, Bocskai u. 44.
Eladók: cement vályúk, madárkalitka,
szán kó, cukorrépa kihúzóhorog, csirkei-
tató, asszottoló, kukorica-szárvágó. Érd.:
70/553-98-71 (ápr. 23-tól).
Nagy hifi berendezésemet elcserélem hí -
zóra, aprójószágra, takarmányra. Érd.: 70/
208-14-54.
Eladó: férfi kerékpár, Hajdu mosógép és
centrifuga, sztereo lemezjátszó, műhold-
vevőtányér beltéri egységgel, olajsütő,
sezlon, kétmedencés mosogató, félig
üvegezett ajtólap. Tel.: 66/634-207.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Eladó egy fekete-fehér, nagyképernyős,
üzemképes tévé olcsón, valamint két női
bunda, 1 férfi téliesített bőrkabát. Tel.:
30/299-31-46.
630-as Slavia, IZS 38-as orosz és régi
lámpagyári légpuskák eladók. Irányár: 6-
15 ezer Ft. Tel.: 20/228-58-66.
Electrolux 270 literes kombinált hűtő -
szekrény jó állapotban eladó. Felül fa -
gyasztó 50 literes, alul a hűtő 220 literes.
Érd.: 70/502-67-26.
Régi konyhaszekrény, asztal, 2 szék, sza-
lagfűrész, ásó eladó. Tel.: 70/554-93-93.
Eladó: új Honda rotakapa, kutyaháztak,
kennel, keverőtárcsás mosógépek, új tal-
icska, kis zománcos kályha, vasak. Érd.:
70/236-35-37.
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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: 2011. ÁPRILIS 26. KEDD 12 ÓRA.

130,-
260 Ft/l

385,-
513 Ft/l

560,-
2240 Ft/kg

395,-
2257 Ft/kg

Steffl sör
0,5 L
(ü.: 25 Ft)

Egri Bikavér 
Villa Negra borok
0,75 L
(ü.: 40 Ft)

Omnia 
õrölt kávé 
250 g

Nescafe 3:1 
175 g

3915,-
3915 Ft/l

Békési 
Mézes Ágyas
Vegyesgyümölcs
likôr
Alk.: 35%
1 L
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Háttal nem kezdünk mondatot – mond-
ták a Soproni Ászok, persze háttal.  Miért is
ne kezdenénk? Hát azért (figyelem, rákont-
ráztam), mert a hát szónak itt nincs is igazi
jelentése. Annyira nincs, hogy már az óvodá-
sokat is ezzel macerálják. Ha a saját szóhasz-
nálatomat követem nyomon, akkor viszont
(sajnos) azt tapasztalom, hogy igenis mon-
dom.  Rossz, rossz családanya, milyen példát
mutat az ilyen! Úgyhogy utána is jártam szé-
gyenemben, hogy mások száján kicsúszik-e.
Nem fogják elhinni, egy reprezentatív felmé-
rés szerint melyik szót mondják ki leggyak-
rabban az alsósok. Ugyanazt, mint a hetedi-
kesek meg a tizenegyedikesek. A hátot. És a
tanáraik? Mind hetedikben, mind tizenegye-
dikben tanító kollégák (magyartanárok) ezt

„nyilatkoztatják ki” a leggyakrabban.
Egy dolgot nem hallottam még a háttal

kapcsolatban. Azt, hogy miért is ne lenne
szabad használni. Feltehetőleg azért van
tilólistán, mert nincs valódi jelentése, csak
„tölti a helyet”, amíg kigondoljuk, mit is
akarunk mondani. Ebben az esetben mond-
junk inkább tulajdonképpent, mert az hosz-
szabb, és hátha valami okosabb ugrik be.
Valójában persze nem erről van szó. Valami
olyasmit jelent, hogy „figyelek rád”, „értem,
amit mondasz” – azaz a társalgásunkat szer-
vezi, segíti a beszélgető felek közötti kapcso-
lattartást. Épp ezért írásban nem fontos
használni – hát ennyit, tanulságul a kőbe
vésett szabályokkal kapcsolatban.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
HÁTTAL NEM KEZDÜNK MONDATOT

Április 26. kedd 18 óra
Allergiás betegségek megelőzése és kezelése.
Előadó: Somogyi Lehel, életmód-tanácsadó.
Bibliaház (Petőfi u. 29.)

Április 27-28. szerda-csütörtök 8-15 óra
között
Új óvodások előjegyzése.
Agrár Innovációs Központ (bejárat a Spar áruház
parkolója felől)

Április 27. szerda 8-12 óra
Békés Városi Kistérségi Iskola szakmai napja.
Kulturális központ

Április 27. szerda 17 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza

Április 29. péntek 12-16 óra és április 30.
szombat 9-12 óra
Békési Nagy Sportágválasztó. Belépés ingyenes!
Békési Sportcsarnok és Grund 

Április 29. péntek 15 óra
A Városvédő és -Szépítő Egyesület évi rendes
közgyűlése.
Eötvös József Tagiskola könyvtára

Április 29. péntek 18 óra
„Az Én hangom” énekverseny döntője.
Belépőjegy: 900 Ft/fő, diákjegy: 650 Ft/fő.
Kulturális központ

Április 30. szombat 9 órától
Békési Utcazene és Sport Majális. Gasztronómiai
elemek, sportversenyek, vetélkedő robogósok-
nak, állatok örökbefogadási napja, és zene min-

den mennyiségben, több színpadon, egész nap.
20 órától „Az Én hangom” énekverseny győz-
tesei a színpadon, majd az Adam’s Comedy
koncertezik. Később utcabál hajnalig.
Liget és a grund környéke

Április 30. szombat 12 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesü lete ebédje.
Eötvös József Tagiskola ebédlője

Április 30. szombat 18 óra 
Erste-Békési FKC  - Nyíregyházi KSK baj-
noki férfi kézilabda-mérkőzés. 
Sportcsarnok   

Május 1. vasárnap 17 óra
Békési FC - Mezőhegyesi SE bajnoki férfi futball-
mérkőzés.
Sportpálya

Május 5. csütörtök 9 óra
III. Derűs Kupa – fogyatékkal élők megyei
sportversenye. Szervezők: Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ, Derűs Ház, Fogyatékkal
Élők Békés Megyei Sportszövetsége.
Erzsébet Liget  

Május 7. szombat 10 óra
Országos Szenior Táncfesztivál.
Kulturális központ

Május 12. csütörtök 9:30
Családi kör Idősek Klubja és a Vöröskereszt
helyi szervezete egészségvédő előadása. Téma: A
láb mozgásszervi betegségei. Előadó: Dr.
Kellerman Ferenc ortopéd szakorvos. 
Dózsa György u. 36.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 26. – MÁJUS 12. KÖZÖTT
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Késő éjszakába nyúlt a
Békési Rockzenekarok Találko -
zója április első hétvégéjén a

kulturális központban. A
nagy szabású rockzenei találko-
zón négy békéscsabai együttes,

a Behind My Mind, a Dorothy
in Overdrive, a Scarecrow, a
Fémtörés mellett a békési

Ethernal Damnation lépett fel,
de a legnagyobb közönsége a
sarkad-békési Garázs Beat

Bandnak volt, amelynek éne-
kese a sokak által ismert Mol -
nár Kati. Igazi nosztalgia han-

gulatot teremtettek többek kö -
zött régi AC/DC, KFT, Repub -
lic, Diana Ross dalokkal.  Zs. I.

Rockzenétől volt hangos a kultúrház

A Fémtörés együttes.

Április első hétvégéjén rendezték meg Bu -
dapesten, a Papp László Budapest Sportaréná -
ban, a XXX. Országos Táncháztalálkozót és
Kirakodóvásárt.  A nagy múltú rendezvényso-
rozaton a népművészetet és népi mesterségeket
kedvelők gyűlnek össze minden évben. A
háromnapos rendezvényre 42 fővel utazott el a
Belencéres Néptáncegyüttes. Több helyszínen
folyó szakmai programok aktív résztvevői vol-
tak a táncos fiatalok. Az est folyamán a Martin
György Néptáncszövetség gálaműsorára került
sor, melyre az országból tíz néptáncegyüttes tíz
koreográfiáját hívták meg. A kiválasztott
műsorszámok között a békési táncosok pro-
dukciója is helyet kapott. Így a  Belencéres
Néptánc együt tes ezen a gálaműsoron, Maho -
vics Tamás Ro konok című koreográfiáját mu -
tatta be a szakavatott közönségnek, melyet a
több ezres tömeg vastapssal jutalmazott. Azért
is jelentett sokat ez a kirobbanó elismerés, mert

a nagyszámú külföldi érdeklődő mellett a
sportaréna nézőtere zsúfolásig megtelt a hazai
néptáncmozgalom szereplőivel, művelőivel és
támogatóival egyaránt.  Műsorunkat megtekin-
tette többek között az Erdélyben élő neves nép-
rajzkutató, Kallós Zoltán is. 

Barna Zoltán, Belencéres Alapítvány

Több ezres tömeg vastapsa 
a Belencéresnek



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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Horgász
szemmel

Tapasztalatom szerint a hor  -
gászoknak is megvan a sajátos
véleményük a halak védelmé-
ről. A halakkal való helyes
bánásmód már a halak elejté-
sénél, sőt a szerelékünk meg-
választásánál kezdődik. Minél
biztonságosabb akadóhorgot
használunk, annál kisebb sebet
ejtünk a hal száján. Érdemes
tehát jó minőségű horgokat
használni. Ajánlom, hogy
azok nál a halaknál, amiket
visszahelyezünk a vízbe, és sza-
badjára engedünk, kezeljük a
sebet fertőtlenítővel a további
elfertőzések elkerülése érdeké-
ben. A halmatrac használata a
nyálkahártya és a belső szervek
megóvását szolgálja, és a hal
kíméletes visszahelyezésének
alapja. A matrac a hal merítése
előtt legyen mindig vizes. 

A helyes bánásmód, a halak
óvása a modern horgászatban
követelmény. Azokat a hala-
kat, amiknek már fogyasztási
élménye nincsen, felesleges
leölni.       Szekerczés Sándor

A HALAK VÉDEMLE

Szép sikert aratott a Dr.
Hepp Ferenc Tagiskola csapa-
ta a TV2 által rendezett
„Nagy Vagy” elnevezésű
sportversenyen április 2-án
Budapesten. A végeredményt

nem árulták el, hiszen azt sze-
retnék, ha együtt szurkolna a
város a tévéadás idején. A
műsor május 8-án, délelőtt
lesz a TV2 csatornán. 

A gyerekeket elkísérte egy
autóbusznyi lelkes szurkolótá-
bor: gyerekek, szülők, taná-
rok. A szurkolókat erősítette
még Dr. Hepp Ferenc sebész-
professzor, az iskolanévadó fia
és felesége is. A csapat vezér-

szurkolója a békési születésű
Balog Zoltán volt, aki a jelen-
leg a Ferencváros labdarúgó-
klub hátvédje. Zoli is a Dr.
Hepp iskolában végezte álta-
lános iskolai tanulmányait.

A Budaörsi Sportcsarnok és
Uszodában tartott a verseny
során vízi feladatokat kellett
megoldani, például csónakos
váltó és labdás úszóverseny is
szerepelt a programban. A
szárazföldi versenyek előtt
Katus Attila vezette a közös
bemelegítést, majd „Húzd a
kocsit!” játékra került sor, de
volt tojásterelés, labdahordás,
célba dobás is. 

Tévés sportvetélkedőn 
a Dr. Hepp iskola csapata

Békés Város Önkormány -
zatának Képviselő-testülete
2011. évi költségvetésében a
versenysportra, diáksportra
és tömegsportra összesen
29,84 millió forintot különí-
tett el. Ebből az összegből a
sportszervezeteknek éves
szinten 13,5 millió forint jut,
melynek feléről döntött már-
ciusi ülésén a testület. A
pénzbeli tá mogatás mellett a
békési önkormányzat egyéb

módon is segíti az egészséges
életmódra és a sportra neve-
lést, például kedvezményes
vagy ingyenes uszoda- és
teremhasználattal. 

Idén az első félévben a
következő összegeket osztják
szét: BTE Asztalitenisz Szak -
osz tály 1,61 millió Ft, Békési
Futball Club 1,49 millió Ft,
Békési Kajak-Kenu Club 1,29
millió Ft, Békési Szabadidős
és Sportjáték Klub (férfi ko -

sárlab-da) 490 ezer Ft, Békési
ÁFÉSZ SE (női kosárlabda)
480 ezer Ft, Békési Diákok
Atlétikai Clubja 450 ezer Ft,
Női Kézilabda Torna Egylet
265 ezer Ft, Surman Box Club
200 ezer Ft, BTE Sakk Szak -
osztály 170 ezer Ft, BTE
Ököl vívó Szak-osztály 160
ezer Ft, BTE Súlyemelő Szak-
osztály 85 ezer Ft, Linea Aero -
bik Klub 60 ezer Ft. Ezek
összértéke: 6,75 millió Ft.

Milliókat ad a város 
a sportegyesületeknek

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Tel: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Kedves Szülők, Pedagógusok!
Kedves Családi Gondnokok!

Amennyiben tanítványa, gyermeke, hozzátartozója
mentális problémákkal, szerfüggőséggel küzd, aki-
nek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk

Önöket ismerkedő intézménylátogatásra. 
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását 

16 éves kortól biztosítjuk. 
Ellátásaink térítésmentesek.

Idén négy fiatal sportolóte-
hetség kapta meg az „Év
Békési Spor tolója” kitünte-
tést, melyet a várossá nyilvá-
nítás 38. évfordulója al kalmá-

ból rendezett ünnepségen
adtak át. 2010-es sportered-
ményeik alapján elismerték
Fodor Milán ökölvívót (edző -
je: Surman Zoltán), Hor  to -

bágy János gerelyhajító atlé-
tát (edzője: Rácz András), és a
kajakos Domján Kristófot és
Mózes Imrét (edzőjük: Pan -
kotai Gábor).  

Ifjú sporttehetségeket jutalmaztak
A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEKET ISMERTÉK EL
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A kitüntetettek és edzőik az Év Sportolója díjátadást követően. Balról jobbra: Pankotai Gábor, Domján
Kristóf, Mózes Imre, Hortobágyi János, Rácz András, Fodor Milán és Surman Zoltán.


