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USZODA NYITVA TARTÁSA
2011. MÁRCIUS 1-TÔL:
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Gyógyszertári
ügyeleti rend
ÁPRILIS 2-9.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
ÁPRILIS 9-16.
Levendula Patika (Csabai u.)
ÁPRILIS 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak!
Orvosi ügyelet: 416-637

Meghallgatják
a panaszokat
a vízművesek

A közelben élte át a japán földrengést Végig lehet bringázni
a békési hegedűművész
Békéscsabára

A közelmúltban Japánban történt földrengés és atomerőmű-baleset a nagy
A közelmúltban forgalomba helyezték a Békés-Békéscsaba
földrajzi távolság ellenére is erősen foglalkoztatja a hazai közvéleményt. A kerékpárút külterületi szakaszát, így szabad a bicikliút a
békési Nagy Ivett hegedűművész a helyszíntől mindössze 150 kilométerre békési és a békéscsabai kerékpárosok előtt.
Békés gesztorélte át a történteket, melyekről beszámolt a Békési Újság olvasóinak.
Nagy Ivett Utsunomiya városában szeptember óta hegedűt tanít a bécsi Johann Sebastian
Bach Musikschule kihelyezett tagozatán. A tanítás mellett az elmúlt hónapokban a regionális rádióadónál felvételt készítettek vele, több szólókoncertet is adott. Közismert, hogy
Japánban nagy tekintélye van az
európai, különösen a magyar
komolyzenének és zenészeknek. Mint
Ivett elmondta,
az oktatás során
nehéz
dolga volt,
hiszen a különféle korosztályú növendékei eltérő elméleti
elő képzettséggel érkeztek hozzá, ráadásul a nyelvi
NAGY IVETT
akadályokat is le
kellett küzdeniük. Bár arra készült,
hogy angol lesz az oktatás nyelve, a

növendékek nem beszélték jól e nyelvet, ezért
hamar át kellett állni a japánra.
A földrengés napjáról Ivett elmesélte,
hogy éppen egy bevásárlóközpontban
tartózkodott, és igazából nem is a rengés
ijesztette meg – hiszen olyat szeptember
óta számosat átélt már – hanem az,
amennyire a helyiek megijedtek, érezve, ez nem a szokásos földrengés.
Ezután még három napig állandóan ismétlődő és erős
rengések voltak. Utsunomiya településen is nagy
károk keletkeztek. A Honda
gyárát például hónapokig nem tudják
használni, sokan maradtak átmenetileg
munka nélkül.
Nagy Ivett csak a
földrengés után kb. 6
nappal repült haza, kalandos körülmények között, a repülőtéren napokig várva
egy megfelelő járatra.
Folytatás a 4. oldalon

A stratégiában egyetértenek
A REFORMÁTUS EGYHÁZÉ LENNE A KARACS ISKOLA

Békés Város Képviselő-testülete ellenszavazat nélkül elfogadta a város következő négy évre vonatEgyik korábbi lapszámunk- kozó gazdasági programját – mondta el minapi
ban írtunk róla, hogy Pocsaji
sajtótájékoztatóján Izsó Gábor polgármester.
Ildikó önkormányzati képviselő (Jobboldali Összefogás)
megoldást keres azoknak a
társasházakban élőknek a
problémáira, akiket hátrányosan érint a bekötési vízmérők
és a mellékmérők adatainak
különbözete után fizetett
jelentős költség. A képviselő
asszony kezdeményezésére a
Békés Megyei Vízművek Zrt.
szakemberei
ellátogatnak
Békésre, és egy lakossági fórumon hallgatják meg az érintettek panaszait, kérdéseit,
megoldási ötleteit. A fórum
április 14-én, csütörtökön 16
órától lesz a kulturális központ Kápolnatermében.

A program főbb pillérei a
turizmus fejlesztése, biogázerőmű létesítése, geotermikus
energia felhasználása, valamint az önkormányzati intézmények átszervezése. A szándékok tehát ismertek, de azok
megvalósítását jelentősen befolyásolhatják a kormány által
tervezett társadalmi-gazdasági átalakítások.
Idén a már meglévő beruházások beüzemelése és további fejlesztések generálása
az egyik fontosabb feladat. A
rövidesen elkészülő kistérségi
járóbeteg-ellátó intézményt

be kell üzemelni, és cél, hogy
az uszoda önfenntartó módon,
önkormányzati támogatás
nélkül tudjon működni.
Csökkenteni kell a kiadásokat, hiszen az állami normatíva
a jövőben nem fog emelkedni.
Olyan megoldásokat keresnek,
amelyek a lakosság terheit
nem növelik, de pluszbevételhez juttatják a várost. Például
a geotermikus energia felhasználásával 40-50 milliót takaríthat meg a vezetés. Biogázerőművet pályázati pénzből
építenének. A pályázat még az
előkészítés szakaszában tart,

megvalósulás esetén a beruházás 15-20 új munkahelyet teremt, és alapanyag-beszállítóknak adna megélhetést.
A gazdasági program másik
fontos irányvonala az önkormányzati intézmények átszervezése, köztük is a városüzemeltetéssel foglalkozó LISZ
Kft. és a kistérségi iskola működése változhat a közeljövőben. Az önkormányzat célja,
hogy a LISZ Kft. ne csak városüzemeltetéssel és közmunkaprogrammal foglalkozzon,
hanem emellett vállalkozzon
és értékeket termeljen.
Jelentősen megváltozhat a
békési kistérségi iskola szerkezete, ha döntés születik a Református Egyház azon kérelméről,
mellyel átvenné a Karacs Teréz
Tagiskolát. Folytatás a 2. oldalon

ságával összesen
160 millió forintból, 104,8 millió
forint támogatással épült meg a
közelmúltban a
Békés-Békéscsaba
kerékpárút harmadik, befejező
üteme a 470. sz.
Máris sokan használják az utat.
közút mentén.
A harmadik ütemben kiépült 3 km-es szakasz az egykori
békési kisvasút nyomán halad Békéscsabáig. A 2,6 méter széles
kerékpárút forgalomba helyezése már megtörtént, a kiváló minőségű aszfalton láthatósági csík segíti az éjszakai közlekedést.
A most forgalomba helyezett 3 km-es szakasszal együtt immár
összesen 19 ezer folyóméter kerékpárút veszi körbe Békést, ideális
körülményeket teremtve a kerékpárt használóknak.


Nagytakarítás
tavasszal Dánfokon
Az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akcióinak mintájára
idén a Dánfoki Üdülőközpont
tavaszi takarítására buzdítja a
lakosokat az önkormányzat.
Magánszemélyek, egyházi és
civil szervezetek jelentkezését
várják lehetőség szerint április
7-én 12 óráig, de a helyszínen
sem fognak senkit eltanácsolni.
A tavaszi nagytakarítás
ideje: április 9-e, szombat,

kezdés 8 órakor. Gyülekezés
az üdülőközpont bejáratánál.
Festéket és a szerszámokat a
Polgármesteri Hivatal mindenki számára biztosít. Az
elvégzendő feladatok várhatóan: takarítás, festés, faültetés.
Jelentkezni Békés Város
Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályán Ilyés Péternél
a 66/411–341-es telefonszámon lehet.
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ÉLÕ BOLYGÓ
A VOLT HOSSZÚFOKI-PALOTA
A Rákóczi utca 13. számú sarki épület építészetileg a figyelemre méltó házaink közé
tartozik. Az 1904-ben épült palotát a
Hosszúfoki Ármentesítő Társulat építtette
mérnöki lakásnak és hivatalnak. A figyelmes
szemlélő a kupola alatt díszes H betűket is
megfigyelhet, ami az építtető társulatra utal.
Az egykori főmérnöki lakás a földszinten
volt, a mérnöki irodák pedig az emeleten kaptak helyet.
A vízügytörténeti
szakirodalom úgy írja,
hogy a társulat báró
Wenckheim László javaslatára alakult meg
1852-ben árvízvédelem, belvízvédelem és
vízhasznosítás céljából. Hatásköre a Fekete- és Sebes-Körös,
valamint a KettősKörös és a Holt-Körös közötti területre
terjedt ki, mintegy 72
ezer holdon. A társulat első elnöke báró Wenckheim László volt.
Az 1930-as években 24 csatornaőrt alkalmaztak. Érdekességképpen megemlíthető, hogy a
vízmérnök a háború előtt azt is felügyelte,
hogy a Körös hullámterében a fűzfák termését levágták-e. A Körös-gátakon levágott
füvet minden évben elárverezték, s a vízmér-

nök erről is számadást készített. Azt is figyelemmel kísérte, hogy a Körös-gáton kívülről
a fiókpartot árvízvédelmi anyagokkal, pl.
hosszú rőzsékkel ellátták-e.
A ház az államosítások után a Rendőrség
tulajdonába került 1950-ben. Jelenleg is itt
található a városi rendőrkapitányság. 1956ban az épület elé vonult a gimnázium ifjúsága Tímár Sándor tanár úr vezetésével,
hogy engedjék szabadon az itt fogva tartott forradalmár polgártársukat.
Az építmény építészetileg feltétlenül
értéket képvisel. Az
emeleti ablakok felett
megtört ívű szemöldökpárkányt láthatunk, az ablakok
közötti kiugró falrészek (lizénák) díszes
vakolt párkányban
végződnek. Kis, lelógó köténydíszeket is
megfigyelhetünk. A kupolát eredetileg színes pala borította, olyan, mint a Városházán.
A lépcsőház kovácsoltvasa megmaradt. A
dísztermet is eredeti szépségében láthatjuk.
Az épület tömegével és nemes arányaival
méltán élvez helyi védettséget.
Bíró György, városvédő

Könyvek olvasására buzdít
legújabb pályázatával a Békés
Városi Püski Sándor Könyvtár. A Könyv a párna alatt elnevezésű olvasói pályázat lényege, hogy a könyvtárosok
által kijelölt listából választva
kell a pályázóknak három
regényt elolvasniuk és ezekből élményszerű beszámolót
írniuk, a végén legfeljebb öt
sorból álló könyvajánlóval.
Minden korosztály számára
élvezetes olvasmányt nyújtó
ötven regényt jelöltek ki. A
beküldés határideje május
21-e, eredményhirdetésre és
jutalmazásra az Ünnepi
Könyvhéten kerül sor. A
könyvek listája és a pályázat
további feltételei a könyvtárban találhatók meg, bővebb
tájékoztatás a 66/411-171-es
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Minden korosztályt
olvasásra biztat a könyvtár

A napokban író-olvasó találkozón látta vendégül a várási könyvtár
Lőrincz L. László író-orientalistát, hazánk egyik legnépszerűbb krimiszerzőjét, aki a hallgatóság kérdéseire is válaszolt. Az est dedikálással ért véget.

telefonszámon kérhető.
10-14 éves gyerekeknek
szintén pályázatot írtak ki. Nekik a korosztályuknak megfelelő olvasmányokból összeállított tizenötös listáról kell egyet

választaniuk, azt elolvasniuk,
majd a könyvtárban kapott
kérdések alapján bemutatniuk.
A leadás határideje ezúttal is
május 21-e. A legjobbak munkákat jutalmazzák.

Új elnököt választott
a békési Fidesz
Tisztújításra került sor a
Fidesz Magyar Polgári Párt
békési csoportjánál – jelentette be sajtótájékoztatóján
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, a választókerület
elnöke. A 84 tagú csoport

egyhangú szavazattal Rácz
Attilát választotta elnöknek,
míg Koppné Dr. Hajdu Anikót és Barnáné Varga Emíliát
alelnöknek.
A négy évre megválasztott
új elnök, Rácz Attila el -

mondta, céljának tekinti a
helyi csoport élénkítését és
megújítását, valamint annak
az 1600 választónak a képviseletét a képviselő-testületben, akik ősszel a Fideszre
adták szavazatukat.

Itt vannak az első gólyák
A napokban két gólyapár is
megérkezett Békésre. Feltehetően a két pár együtt, összetartva tette meg a hatalmas
vonulási távolságot a telelőhelytől városunkig. A Rákóczi
utca és az Iskola utca találkozási pontjánál található fészeknél és a jól ismert Kossuth

lakótömb magas kéményének
tetején épült fészeknél foglalták el fészkeiket. A járókelőknek egyhamar feltűntek a madarak, és több örömteli bejelentés is érkezett az állatvédő
egyesülethez a madarak megérkezéséről. Kelepelésük a tavasz visszavonhatatlan jele is.

Helyesbítés
Előző lapszámunkban a 2. oldalon
közölt Iskolai informatikai fejlesztés
című cikkben, nem a szerző hibájából, sajnálatos elírás történt. Az érintett mondat helyesen: „Ez a cég volt
bízva a magas színvonalú oktatást
segítő, 22 és fél millió forintos bruttó
összköltségvetésű projekt előkészítésével, menedzselésével.”
Az elírásért az érintettektől és az
olvasóktól is elnézést kérünk.

Pályázat a virágvasárnapi
vásárhoz kötődően
Húsvét alkalmából Békés Város Piacfelügyelete pályázatot hirdet húsvéti dekoráció készítésére „Hol jártál, Báránykám…”
címmel. Tetszőleges technikával, de csak
természetes anyagok felhasználásával készült pályamunkákat várnak április 12-ig a
piacfelügyelet irodájába (Petőfi u. 4.). A
győztes pályamunkákat az április 17-i Virágvasárnapi Vásárban kiállítják, a készítőket jutalmazzák. Bővebb információ:
piacfelugyelet@bekesvaros.hu, telefon: 66/
411-011/183-as mellék.

Snufi, a művész-bűvész
A BIBUCZI GYERMEKSZÍNHÁZ BEMUTATÓJA

Ebben az évben folytatódott a BIBUCZI Gyermekszínház öt foglalkozásból álló előadássorozata, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP-3.2.11/10/1.
számon meghirdetett, „Az a csodálatos zene,
azok a csodálatos hangszerek” című nyertes pályázatuknak köszönhetően.
A tanév első felében lebonyolított két színházi előadást
(Nagyotmondó Tóbiás, Póruljárt krampusz) és az azt követő beszélgetést, valamint a fafúvós és rézfúvós hangszereket
bemutató interaktív koncerteket most két újabb foglalkozás követte. A Hangszerbemutató második részében
újabb fúvós, pengetős, húros
hangszerekkel találkozhattak
a gyermekek, vidám dalokon
keresztül bemutatva és kipróbálva azokat.
A mesejátékok sora a
korábbi szerzők (BIBUCZI

együttes-Pete László) legújabb darabjával, a „Snufi, a
művész-bűvész” című foglalkozásával folytatódott. A mese a Parádé Nagycirkuszban
játszódik, s nagyon jól példázza, hogy az akarat és az ész
csodát tehet, hiszen a cirkuszból igazságtalanul és mondvacsinált okból kirúgott Snufi
bűvész furfangos módon megleckézteti a cirkuszban dolgozó „volt” kollégáit. A humoros történet végén a nagy nevettető Naspolya bohóc, a
kissé együgyű erőművész Lapaj, a „kamu állatidomár”

Snájdig Sanyi, valamint a cirkusz igazgatója, Cvekedli
doktor kénytelenek belátni,
hogy a rafinált Snufi bűvész
túljárt az eszükön. A gyermekek fülig érő szájjal veszik
tudomásul, hogy a mesében
szerencsére minden jóra fordul, az igazság és az ész győzedelmeskedik az igazságtalanság és gonoszság felett. A
cirkuszi, vásári színes forgatagot, a mese zeneszerzői színes,
a zenei stílusok sokféleségét
felsorakoztató dalokkal igyekeznek érzékeltetni.
A pályázatnak köszönhetően a BIBUCZI Gyermekszínház összesen 220, az általános iskolai és óvodai énekzene-oktatást kiegészítő előadást, szakköri foglalkozás
tarthat meg a tanév folyamán. Hasonló lehetőségekre
nagy szükség lenne a későbbiekben is.


„Békés – az én városom” címû irodalmi és fotópályázatunk
részleteit keresse honlapunkon! www.bekesiujsag.hu

A stratégiában egyetértenek
A REFORMÁTUS EGYHÁZÉ LENNE A KARACS ISKOLA
Folytatás a címoldalról
A gyermeklétszám csökkenése mellett az is az átadás
melletti érv, hogy a város a
lakosok pénzéből jelenleg több
mint 350 milliót költ az állami
normatíván kívül az iskolákra.
Az iskolaátadással 50-60 millió forint megtakarítást érhet

el az önkormányzat.
Mint azt Izsó Gábor polgármester elmondta, a gyerekek és a pedagógusok ugyanabban az épületben maradnának, és a pedagógusok bére
továbbra is biztosított lesz. A
képviselő-testület ellenszavazat nélkül elfogadta a folya-

mat elindításához szükséges
szándéknyilatkozatot, melyet
májusban, a megfelelő egyeztetések után követhet képviselő-testületi döntés. A témával kapcsolatban az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja majd a szülőket és az
érintetteket.
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Lépésről-lépésre akarnak fejleszteni Dánfokon
A Dánfoki Üdülőközpontért a békési képviselőtestület döntése alapján január 1-től a kulturális
központ a felelős. Ennek okáról, és a jövőbeni tervekről beszélgettünk Koszecz Sándorral, a kulturális központ igazgatójával.
órákban, amikor a homokos
part árnyékba kerül, a túloldalon napsütéses hely legyen.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Miért alakult úgy, hogy
ettől az évtől a kulturális központ vezetésével működik a
Dánfoki Üdülőközpont?
– A tavalyi év végén az
előző bérlő bérleti szerződése
lejárt. December végén a képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem kívánja tovább bérbe adni a Dánfoki Üdülőközpontot, inkább saját intézményén keresztül látja el ezt a
feladatot.
– Mennyire lesz érzékelhető
ez a változás Dánfok életében?
– Az önkormányzat az
elmúlt években pályázati pénzekből kiépítette a járdákat, a
tavalyi évben pedig egy ahidat
létesítettek, mely lehetővé
teszi, hogy nyáron a délutáni

lósítani. Most például olyan
kérdésekkel foglalkozunk,
mint a közművek és azok karbantartása.
– Mit szeretnének megvalósítani Dánfokon?
– Azt tudjuk ígérni, hogy
amint a kulturális központban, úgy itt is építkezünk lépésről-lépésre. Szerintem egy

Képünk illusztráció

Fogunk rendezvényeket szervezni, de most azon folyik a
munka, hogy egy biztonságos
üzemeltetést tudjunk megva-

szisztematikus építkezésnek
eredménye kell, hogy legyen.
Ennek gyorsasága az erőforrásokon múlik. Az üdülőköz-

pontnak két nagyon fontos
célja van, egyrészt, hogy fogadja a turisztikai szolgáltatást igénybe vevő embereket,
és hogy a helybelieknek magas szolgáltatást nyújtson.
– Milyen programokra lehet
számítani ebben az évben?
– Törekszünk a partnerségre, így a büfé kiépítésének
egyeztetése már elkezdődött.
A Százlábú Egyesület vízitúra
csoportokat fog ide szervezni.
Június elején például a Schengeni Határnyitogató Túra
negyedik napján fognak városunkban érkezni a résztvevők,
őket is Dánfokon fogjuk elszállásolni. Júliusban motoros
találkozó és kerékpáros fesztivál is lesz. A kulturális központ célja, hogy biztonságos
üzemeltetés mellett az idelátogatóknak, de legfőbbképpen a helyieknek magas szintű szolgáltatást nyújtson a
következő években.
Rucska Beáta

Békési Utcazene és Sport Majális
Könnyed kikapcsolódásra számíthatnak mindazok, akik ellátogatnak az idei Békési Utcazene
és Sport Majálisra. A 2010-ben sikeresen debütáló utcazenei rendezvény néhány változtatáson
esett át. Idén is a zenéé lesz a főszerep, de
becsempésztek a programba sport- és gasztronómiai elemeket is.
Április 30-án, szombaton
már reggel kilenctől grillverseny lesz, az elkészült finomságokat zsűri értékeli. A csapatok
jelentkezését április 20-ig várják a kulturális központban, a
felszerelést és alapanyagokat a
jelentkezőknek kell biztosítaniuk. A verseny közben Varga
János zenész gondoskodik a jó
hangulatról, valamint Sas
Attila vidám, zenés gyermekműsorát élvezhetik szülők és
gyerekek. Tíz órakor rajtolnak
a sportprogramok. Három
pályán, térkép alapján történő
tájékozódási futásra kerül sor,
közben ügyességi feladatok
várják a családokat. A grillverseny eredményhirdetése után
veszi kezdetét az utcazenélés.
Déltől két színpadon folyamatosan cserélődnek a jobbnál
jobb zenekarok. Tavalyról is-

merős lehet az Imladrys,
Ats&Renko, PUB, Blues Taxi
Saxophone Band, Ó-Körös
Trió és Petruska András.
Újonnan jelentkezőkként lép
színpadra: Cellist of destiny,
Sziblingsz, Bereczki Károly,
Faces of the Moon Company,
Csordás Ákos, Héjja Gyula és
barátai, Apple Horse Cream,
Pikó Imi, Fémtörés zenekar és
a Tükezoo duó.
Délután kettőtől robogós
vetélkedőt szervez a Békési
Motoros Baráti kör a kulturális központtal együttműködve. A vetélkedőre a jelentkezés
ingyenes, az első három helyezettet díjazzák. Csak 14 évnél
idősebb és segédmotor-kerékpáros vezetői engedéllyel rendelkezők jelentkezhetnek saját robogójukkal. Jelentkezés
telefonon Boros Imrénél a

Ünnepi testületi ülés
Békés Város Önkormányzata Békés várossá nyilvánításának 38.
évfordulója alkalmából
ünnepélyes képviselőtestületi ülést tart április 15-én 15 órai kezdettel. A kulturális
központban rendezendő ünnepségen kö -

szöntőt mond Izsó Gábor polgármester, az
ün nepi mű sort az
Alap fokú Mű vé szeti
Iskola tanulói adják.
Az ünnepi műsort
megelőzi 14:30 órai
kezdettel Milák Bri gitta festőművész kiállításának megnyitója.

30/945-1449-es számon.
Háromtól az Esély Állat és
Természetvédő Közhasznú
Egyesület örökbefogadási napot tart.
Négy órától hangszerbemutató, dobtanulási lehetőség
és közös zenélés a Dobszerda
körrel.
A nagyszínpadon este nyolc
után „Az Én hangom” énekverseny helyezettjei mutat-

koznak be. Az est sztárvendége a Megasztár című műsorban megismert Békés megyei
Adam’s Comedy együttes
lesz. A koncert után fergeteges utcabál vár mindenkit az
utcazenészekkel.
Bővebb információ kapható
a bekesikultura.hu oldalon, a
csokmei.gabor@gmail.com
címen, vagy a 20/400-23-37es számon.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Krám
Mihály Tibor és Bési Gabriella.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Mészáros Mihály (85 évesen), Vincze Gábor (46), Rabatin Gáborné
(78), Szabó Mihályné (72,
Bélmegyer), özv. Tokai Imréné (76), Tokai Imre (55),
Fábián Mihály (58), Hlubik
Tamás (38), Nemes Ilona

(94), Such János (91), Pocsai
Gáborné (59), Kálmán István (58), Hajdú István (69),
Szabó Gáborné (62), özv.
Vincze Imréné (83), Domokos Ferenc (60).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Magyar feltámadás
Pálmai
Tamás

Michl Józsefet sok éve
ismerem. 2006 óta Tata
polgármestere, KDNP-s
országgyűlési képviselő.
Nős, öt gyermeke van. Izzóan szenvedélyesen beszélt
minap az új alkotmány parlamenti vitájában.
„Húsvéti alkotmány készül, és így természetes a
gondolat, hogy feltegyük a
kérdést: Lesz-e magyar feltámadás az új magyar alaptörvény segítségével? Lesze magyar feltámadás az
oktatásban, a szépre és
igazra nevelő tanító- és
tanárképzésben, lesz-e a
gyermeket őszintén tisztelő
és érte teljes felelősséget
érző pedagógusi munkában? Lesz-e magyar feltámadás az egészségügyben,
a paraszolvenciát elutasító
orvoslásban és a szerető
lehajlással,
odahajlással
gyógyító és gondozó munkában, az egészségügyben
dolgozók megbecsülésében? Lesz-e magyar feltámadás az önkormányzatiságban, a helyben a helyért
történő összekapaszkodásban, a vidék felemelésében,
a hitben, hogy csak együtt
sikerülhet, a lemondásban,
lesz-e magyar feltámadás
abban is, hogy a másiknak
is legyen? Lesz-e magyar
feltámadás a munkahelyteremtésben, a munka szeretetében, a szorgalomban, a
beosztottak, a munkavállalók iránti tiszteletben, a
magyar munkaadó nemzeti
támogatásában? Lesz-e magyar feltámadás a hazafiságban, a hazafias nevelésben, a nemzetnevelésben,
az egyházakban, a politikában - vagyis a közösségépítésben? Lesz-e magyar feltámadás az új alaptörvénynek köszönhetően a magyar üzleti világban, a becsületes kereskedelemben, a
másikat becsapni nem hajlandó tisztességben, az
üzletfél maximális tiszteletében, a másik sikerének
való örömben? Lesz-e magyar feltámadás az új alaptörvénynek köszönhetően a
magyar emberek erkölcsiségében, szorgalmában, újrakezdési erejében, nemzetépítő akaratában?
Lesz-e magyar feltámadás a magyar családok
összefogásában, a házassági

hűség magasztosságának
újraélesztésében, az egymást szerető házaspárok
nagylelkűségében, a gyermekvállalásban, az egymásnak való megbocsátásban?
Most amikor az alkotmányunk vitáját folytatjuk,
hiszem, hogy ezekre a kérdésekre is segít választ adni
az új alaptörvény. Senki
máson nem múlik, csak rajtunk. Akarunk-e másik világot építeni, vagy jó a régi,
kis toldozgatással? Ez a
mostani alaptörvény óriási
lehetőség erre a változtatásra. Keresztelő János így
szólt: Változtassátok meg
gondolkodásmódotokat! Az
új törvény elfogadása után
nem folytatódhat az élet
ugyanúgy. Nem lehetünk
tovább következmények
nélküli ország. A demokrácia legnagyobb ellenségei: a
korrupció és a bürokrácia.
Magyarország legnagyobb
ellenségeit nem máshol kell
keresnünk, a mi legnagyobb ellenségünk a népesség fogyása, a vidék elsorvadása, a családok széthullása. Az új alaptörvényben
a vidék felemelése sokkal
nagyobb hangsúllyal szerepeljen! Éppen ezért ennek a
törvénynek nemcsak a
nemzet egészének, hanem a
kisebb közösségek és az
egyéni életünk megváltozását is magával kell hoznia.
Ha nem lesz személyes életünkben is változás, lépés a
jó felé, akkor sokkal lassabban éri el az új alaptörvény
hatását. Nem lehet másra
alapozni, mint a Nemzeti
Hitvallásban is szereplő
erényekre. Ebből emeljük
ki: Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a
család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Valljuk, hogy a közösség erejének és minden
ember becsületének alapja
a munka, az emberi szellem
teljesítménye. Valljuk az
elesettek és a szegények
megsegítésének kötelességét. Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös
célja a jó élet, a biztonság, a
rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. Valljuk,
hogy valódi népuralom csak
ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket
méltányosan, visszaélés és
részrehajlás nélkül intézi.”
Mit tehetnénk hozzá
mindezekhez? Semmit. A
próféta beszéljen belőle.
No, meg, hogy sok ilyen
honatya kellene, mint ő.
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Ketten kapták a Sursum Corda-díjat
Nagy kéréssel fordulok önökhöz. Van egy házam, de sajnos
üres. Nincs benne semmiféle bútor. Ha van valakinek felesleges
szekrénye, ágya, konyhaszekrénye, mosogatója vagy kisebb háztartási gépe, mosógépe, hűtője, kérem, ne dobja ki, hanem adja
nekem. Telefonszámom: 30/657-12-85. Köszönettel: egy édesanya
és gyermeke.
A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával
nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség.
A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Idén ketten, a Békésen
negyven éve háziorvosként dolgozó dr. Farkas
István, valamint az Országos Cigánymisszió
Szeretetszolgálatának
vezetője, Békési Endre
kapta meg a szociális és
egészségügyi területen
kiemelkedően munkálkodók évenkénti elismerését, az úgynevezett
Sursum Corda-díjat.
A díjat a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési
szervezete ötlete nyomán adták át, de odaítélésében egy
háromfős kuratórium munkálkodik, melynek a településirányítás által delegált tagjai is vannak, ily módon megvalósul a civil és az önkormányzati szféra együttműködése – emelte ki a Galériában
rendezett átadón dr. Pálmai
Tamás, a KÉSZ helyi elnöke,
alpolgármester. A díj latin
elnevezése ennyit jelent:
„Emeljük fel szívünket”.
Békési Endre oklevelén ez
áll: „Békési Endre – ember, a
javából. Missziót teljesítő, önzetlen segítő, ország-világ építője, a hit oszlopos tagja, a
cigánymisszió karizmatikus
alakja.” A díjazott szerényen
és meglepetten fogadta elis-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Kedves békésiek!

A Sursum Corda-díj idei kitüntetettjei: Békési Endre és Dr. Farkas István.

merését, kiemelve: munkája a
cigánymisszióban és az Építő
Követek Misszióban is a csapatra épül, így a díj azok minden tagját megilleti. Elmondta, a legnagyobb öröm a számára a bajban és szükségben
segíteni, és mindenkivel békességben együtt lenni.
Dr. Farkas István oklevelén
olvastuk: „Dr. Farkas István I.
– háziorvos, fül- orr- gégész és
foglalkozás-egészségügyi szakorvos. Aktív közéleti ember,
mint szabad madarak szelídítője volt önkormányzati képviselő, a békési orvosi kamara
alapító elnöke, többszörös
nagyapa és e díj névadója.”

Díjuk az oklevél mellett
egy-egy Zajácz Tamás iparművész által készített bőrportré. Az átadó ünnepségen
Csordás Ákos helyi énekes

tehetség, Szuromi Zsuzsanna
versmondó és a békéscsabai
Varga Zsolt gitárművész lépett fel. A műsort állófogadás
zárta.
Sz. K.

A Sursum Corda-díjat eddig a következő személyek
vehették át: 2008-ban dr. Andor László háziorvos, dr.
Andor László bőr- és nemibeteg-gondozó főorvos, dr.
Dér László belgyógyász főorvos, Kovács Eszter, a humanitárius Szent Lázár Alapítvány megalapítója és vezetője, dr. Farkas Attila radiológus főorvos, dr. Kovács Imre
fogszakorvos, dr. Csiby Miklós nőgyógyász szakorvos;
2009-ben posztumusz dr. Uhrmann Ferenc sebész főorvos, Samu Zsóka védőnő; 2010-ben Kis Lászlóné Izsó
Katalin szakápoló, dr. Zsilinszky Eleonóra gyermekgyógyász, dr. Rácz László intézményvezető főorvos.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIRDETMÉNYE
A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL
A húsvétot megelőző böjt március 9-én, hamvazószerdán
vette kezdetét. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban
Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. Hamvazószerda ősi hagyományból eredeztethető: a hívők vezeklésként hamut szórtak a fejükre. A pap ezen
a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, és ezt mondja:
„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A nagyböjthöz kötődő szertartás a keresztúti ájtatosság, amelyen a
hívek végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.
Húsvétra készülve a katolikus egyház az ima és az alamizsnálkodás lelkületét ajánlja híveinek.
Március 25-én ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, Isten Fia, Jézus, Mária szűzi méhében történt fogantatásának
ünnepét. Kilenc hónappal Krisztus születése előtti nap ez,
melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét. Régi magyar nevét onnan kapta, hogy a
néphit szerint a gyümölcsfákat ekkor oltották, és ekkor végezték
a szemzést, a méhkasok elé gallyat állítottak, hogy a méhek több
mézet adjanak, ekkortól kezd a fű sarjadni, ezen a napon veti föl
magát a hal a vízből, ekkor térnek vissza az énekesmadarak.
Húsvét előtt egy héttel van Virágvasárnap, amikor a kereszténység Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepli. A zsidóság
csaknem nyolc évszázados elnyomás állt addig, ez a tény erősítette a Messiás várását. Ezért jólétet, boldogságot és nemzeti
dicsőséget vártak a Megváltótól. Ennek azonban Krisztus nem
tett eleget, nem lépett trónra, nem koronáztatta meg magát,
nem szított lázadást a római császársággal szemben. Az ünneplést azonban elfogadta, ami a lelki vezetésre vonatkozott. Az ő
küldetése egyetemes volt. Ezek után a zsidóság vezetői nem
vállalták ugyan a nyílt fellépést Jézussal szemben, de néhány
nap múlva titokban megteszik ezt: elfogatják, elítéltetik és
keresztre feszítik, hogy beteljesedjék az írás, és létrejöjjön a csodálatos Feltámadás.
Dr. Pálmai Tamás

Békés Város Önkormányzata meghosszabbított határidővel, 2011. április 12-ig ismét meghirdeti a bírósági
ülnökök jelölését.
Ki állíthat jelöltet?
– Minden a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és
választójoggal rendelkező magyar állampolgár.
– A bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok.
– A bíróság illetékességi területén működő társadalmi
szervezetek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróságok pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és
középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei jelölik.
Ki lehet jelölt?
Az a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési térség
családi lapja!

állampolgár, aki a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét
még nem érte el.
További információ és nyomtatványok átvétele:
– Békés Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán munkaidőben.
– A www.bekesvaros.hu honlap „Dokumentumtár/
Nyomtatványok/Bírósági ülnökválasztással kapcsolatos
nyomtatványok” menüpontjából.
A benyújtás helye és módja
A jelölés benyújtható Békés Város Polgármesteri Hivatala
titkárságán (Békés, Petőfi Sándor utca 2. I. emelet 8. számú
iroda) 2011. április 12-ig személyesen, vagy postai úton, ajánlott küldeményben.
Izsó Gábor, polgármester

A közelben élte át a japán földrengést
a békési hegedűművész
Folytatás a címoldalról
Ekkorra már napvilágra került az atomerőmű sérüléséből
adódó sugárszennyezés, és a
legtöbb európai nem kockáztatott. Ivett Bécsből kapott
utasítást, hogy azonnal induljon haza. Itthon megvizsgálták, szerencsére sugárzás jele
nem mutatható ki nála. Ivett
elmesélte még, hogy a közeli

napokban Bécsbe utazik, ahol
eldől, az egyéves szerződése
hátralévő hónapjaiban hol és
miben számítanak rá.
– A legnagyobb élmény egy
teljesen idegen kultúra megismerése, a legjelentősebb kihívás a japán nyelv volt a számomra. A legnagyobb sajnálatot pedig amiatt érzem, hogy a
rengés utáni napokra tervezett

tokiói fellépésemet ismeretlen
ideig felfüggesztették – összegezte élményeit Nagy Ivett.
Az említett tokiói koncerten
egyébként a Békéshez számos
szállal köthető Kaneko Miyuji
zongoraművésszel lépett volna
egy színpadra egy, a magyar
EU-elnökséghez kapcsolható
nagyszabású fesztiválon.
Szegfű Katalin
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Magyart a magyarnak

kívül anyanyelvünk szeretete? Mit tudsz tenni érte?
– Abban nyilvánul meg
leginkább, hogy mindenkire
rászólok a környezetemben,
aki csúnyán beszél. A csúnya

érzelmileg gazdag felnőtt
ember legyen, még egészen
kicsi korban szüksége van
arra, hogy odafigyeljenek rá.
Hiányzik a gyereknek az
olvasó felnőtt mintája, így ő
sem válik olvasóvá. Ahhoz,
hogy a gyerekekkel megszerettessem az irodalmat, először is oda kell figyelni rájuk,
másodszor én sem lehetek
fásult, örömömet kell lelnem
abban, amit csinálunk. Ha

beszédhez egyfajta durvaság,
erőszak is társul. Szeretném
az embereket a szép felé
terelni. A magyar nyelv helyzete tragikusnak látszik, de
nem reménytelen, mert a
lelke mélyén mindenki a jót
szeretné, de a felvállalásához
bátorság kell. Az alapvető
probléma az, hogy a családok
életéből hiányzik a meghitt
beszélgetés, a gyerek előtt
nincs minta. Ahhoz, hogy

látja, hogy örömmel teszem a
dolgom, ő is lelkesedni fog.
Ezért szeretek tanítani.
– Három gyermeked van,
Áron, András és Boglárka.
Úgy gondolom így jogos a kérdésem, lesz-e követőd?
– Szakmai szempontból
másfelé orientálódnak a gyermekeim, de mindegyik a
maga közösségéért hajlandó
áldozatokat hozni. Ugyanúgy,
ahogy nyelvünkért, kultúrán-

„Magyart a magyarnak!” – mondta egykoron
Gárdonyi Géza, és tetteivel is bizonyítja egyetértését
interjúalanyom, Gelléné Körözsi Eszter, a Szegedi
Kis István Református Gimnázium magyar-ének
szakos tanára, elvégre „Nyelvében él a nemzet.”
–
Emlékszem,
gimis
korunkban szépen hegedültél,
mégis a magyart helyezed előtérbe. Miért?
– Azért, mert én nem tanultam idejében zongorázni.
Igazából zongorázni szerettem
volna, de nem volt elég pénzünk, hogy vegyünk egy zongorát. A gyakorláshoz viszont
szükség lett volna egy saját
hangszerre. Rábeszéltek, hogy
legyek hegedűs. A nagymamám hazahozott a piacról egy
nyolcados hegedűt, hogy kedvet kapjak a hangszerre. Ezzel
nagyon jól jártam, mert így
zenekarba kerülhettem, mert
zenekarban játszani nagyon jó.
Figyelni kell a társakra, mint
ahogy a jó irodalom is erre
tanít. A szolgálat a fontos.
Rendkívül jó érzés, ha az
ember úgy érzi, szükség van
rá. Mivel úgy éreztem, nem
vagyok elég tehetséges a művészi pályához, meg nem is az
én világom az, a tanári hivatást választottam, mert ebben
elég szabadnak érzem magam.
Ezért húz a szívem jobban a
magyarhoz, mint az énekhez.
– A magyar nyelv hetén
mindig aktívan részt veszel,
sőt egy ideje szervezője is vagy.
Miben nyilvánul meg ezen

kért is áldozatokat kell hozni.
Az ember életében a legfontosabb az idő, hogy azt, ami
neki megadatott, hasznosan
élje le, töltse el. Tehát, ha nem
is ugyanazon a területen, de
folytatják azt, amit én elkezdtem a párommal együtt.
– Az idén te voltál az egyik
pedagógus, aki Nefelejcs-díjat
kapott. Változott-e ettől az
életed?
– A Nefelejcs Egyesület úgy
ítélte meg, hogy érdemes
vagyok erre a díjra, mert sokat
dolgozom az oktatásban, mert
a város kulturális életében
aktívan részt veszek évek óta.
A kulturális színvonal megőrzéséért, emeléséért munkálkodom. Ezt ők így mondják, és
én nem vitatom, de ezzel nem
szeretnék dicsekedni. Nem
tudtam, hogy én ezt megkapom. A tanítványom kísérő
tanáraként voltam jelen a rendezvényen és döbbenten hallottam, hogy rám illik a jellemzés, és zavarban is éreztem
magam. Úgy éreztem, lennének mások, akik nálam jobban
megérdemelnék ezt az elismerést. Mindazonáltal arra inspiráltak engem, hogy még jobban dolgozzam. Nagyon sokan
gratuláltak, gratulálnak, és ez
jólesik az embernek. Az életem
alapvetően nem változott meg.
Továbbra is teszem a dolgom.
Gugé
Következő interjúalanyunk Ilyés
Tamás mérnök, hosszútávfutó.

Tornaszobát szeretnének a bál bevételéből
Nagy fába vágta fejszéjét az Együtt Könnyebb
Közhasznú Egyesület, ugyanis március 26-án rendezte meg 8. jótékonysági bálját, melynek helyszíne a Városi Sportcsarnok volt.
Mivel a termet báli hangulatúvá, barátságossá kellett
varázsolni, már hetekkel korábban elkezdődtek a tervezgetések. Az elegáns környezet
létrehozásában
Gyurovits
Katalin és Szabados Éva tanítónő nyújtott segítséget. Az
egyesület ezúton mond köszönetet önzetlen segítségükért.
A bált Jeneiné Drucker Judit
nyitotta meg, aki elmondta,
hogy annak bevételét egy tor-

naszoba kialakítására szeretné
fordítani az egyesület. Czeglédi
Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Szövetségének elnöke beszédében
kiemelte a tagság aktív munkáját, pozitív hozzáállását helyzetükhöz. Pohárköszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés város
polgármestere, aki támogatásáról biztosította az egyesületet.
A műsorban vérpezsdítő
tánc volt látható Nagy Nórától

A sztárfellépő a Dumaszínház humoristája, Hajdú Balázs volt.

és táncospárjától, majd következett az est fő eseménye, a
Dumaszínház egyik humoristájának, Hajdú Balázsnak a
fellépése. Ennek anyagi hátterét a Prevail Co Kft., a Csaba

Autóház Kft. és Barta István
Zoltán vállalkozó biztosította.
A talpalávalót a Torony Band
szolgáltatta. A test táplálásáról
a Bagoly Étterem, az édességről Lagzi János cukrászmester
és az egyesület tagsága gondoskodott. A mulatság hajnalig is
eltartott.
A kemény háromnapos
munka meghozta gyümölcsét,
hiszen a bál bevételéből néhány mozgás- és értelmi sérült
gyermek olyan sportszerekhez
juthat, melyek segítségével
könnyebbé válik életük.
A bál megrendezését a Békési Újságot kiadó Családért
Alapítvány is támogatta.

Élelmiszercsomag lesz a jótékonysági ebédből
A Békési Idősekért Alapítvány április 2-án jótékonysági
ebédet rendezett az Eötvös József Tagiskola ebédlőjében. Az
alapítvány elnöke, Molnár Mik-

lósné több mint 200 nyugdíjas
vendéget köszönthetett, továbbá Izsó Gábor polgármestert. A
rendezvényen, amely a kora esti
órákig jó hangulatban telt,

részt vettek muronyi, mezőberényi, bélmegyeri és békéscsabai nyugdíjasok is.
A jótékonysági ebéd bevételéből és lakossági támogatás-

ból az alapítvány karácsonyra
az idős, beteg, egyedülálló,
szociálisan rászoruló nyugdíjasok részére tartós élelmiszercsomagot vásárol és juttat el.

Öt békési jutott
az énekverseny döntőjébe
Az április első napjaiban
megtartott elődöntők során
kialakult az április 29-én este
hattól a kulturális központban
sorra kerülő döntő névsora
„Az Én hangom” énekversenyen. A megyén, sőt a határon
túlról is érkeztek versenyzők,
összesen 53-an, akik közül 22en jutottak fináléba. Városunk tehetségei, akik a döntőbe jutottak: Nagy Noémi,
Csordás Ákos, Molnár Katalin,
Rácz Renáta, Soós Enikő.
Továbbjutók az I. korcsoportból (6-16 évesek): Bakos Bettina (Orosháza), Nagy
Noémi (Békés), Szécsi Sarolta
(Budapest), Deák Zsaklin
(Szeged), Szabó Anita (Újkígyós), Varga Zsófia (Szeged),

Szabó Ágnes (Sarkad), Tóth
Marianna (Forráskút). Versenyen kívüli bemutatkozhat
Zsóri Martin (Mezőhegyes).
Továbbjutók a II. korcsoportból (17-35 évesek):
Csordás Ákos (Békés), Stájer
Edgár (Végegyháza), Képli
Barbara (Budapest), Iadar
Melinda (Nagyvárad), Molnár
Katalin (Békés), Petró Ildikó
(Medgyesegyháza), Sarusi-Kis
Flóra (Szentes), Tarsoly Arnold (Vésztő), Tóth Angelika
(Nagyszénás), Csordás Ágnes
(Szeged), Lólé Anett (Budapest), Bereczki Károly (Sarkad), Rácz Renáta (Békés),
Soós Enikő (Békés). Versenyen
kívüli bemutatkozhat Handó
István (Budapest).

A társadalom alapegysége a család - mondta Réthelyi
Miklós miniszter a március 28 - április 2. közti európai népesedési és családügyi héttel, „Európa a családokért, a családok
Európáért” kapcsolatban. Kiemelte: 2011 első hónapjában
5,1 százalékkal kevesebb gyermek született, mint egy évvel
azelőtt, de a házasságkötések száma 2010 utolsó hónapjában
növekedésnek indult. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta: az uniós elnökség elmúlt három hónapjának tapasztalatai azt mutatják, jól döntött a magyar elnökség, hogy az
egyik központi témának a családok kérdését állította annak
ellenére, hogy sokan az unión belül azt mondták, az EU-ban
már elavult fogalom a család. Európa-szerte egyre több szó
esik a demográfiai problémákról és azok következményeiről.
Győri Enikő államtitkár azt hangsúlyozta: a 27 uniós tagállam egy család, tisztelik egymást, közös értékeik vannak, és
mint mondta, a tagállamok között szolidaritás van.
Reményét fejezte ki, hogy 2014 a családok éve lehet. A közszolgálati Duna TV az elmúlt héten kiemelten foglalkozott
a népesedéssel, valamint a családban élés örömeivel.

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)
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2011. április 6.

3200,-

Jägermeister
1L

3550,3550 Ft/l

9143 Ft/l

INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Békésen, négyszobás + nappalis családi
ház, garázzsal, melléképülettel, kövesút
mellett eladó vagy értékkülönbözettel
kisebb kertes házra cserélhető. Érd.:
70/576-91-44.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Ház eladó Békésen a Bocskai u. 16. szám
alatt. Érd.: 66/416-642.
Békésen ötszobás, padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagycsaládnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Érd.: 30/549-76-97.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Csendes környezetben téglaház áron alul
eladó. 70/360-50-36.
Békésen tetőtér beépített családi ház
eladó. Csabaira csere is érdekel. Érd.:
70/520-57-31, 20/236-46-62.
Eladó a Vásárszél u. 7/B-ben első emeleti
egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14-58.
Kétlakásos kertes ház, vagy külön az
egyik lakás eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Malomasszonykertben kis ház garázzsal,
körbekerített telekkel eladó. 30/258-04-69.
A Dózsa György u. 26. szám alatti ház olcsón eladó. Érd.: 30/21-41-229.
126 m2-es, kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/27-38-416.
Békésen háromszobás, földszinti lakás
eladó. Érd.: 30/45-00-567.
Háromszobás ház Békéscsabán (Jaminában) eladó. Tel.: 20/521-95-04.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
A Szabó D. u. 17. szám alatti, négyszobás ház
1140 m2 telken eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Vésztőn sürgősen eladó kétszobás, kertes, gázfűtéses ház. Érd.: 70/339-19-50,
15 óra után.
Tarhoson kövesút mellett, összkomfortos,
másfélszobás, téglaépítésű, nem régi, rendezett ház eladó vagy földszinti, első
emeleti lakásra cserélhető. 30/ 542-17-80.
Ház eladó sürgősen a Zsilip utca 14. alatt.
Érd.: 30/822-72-34, 20/32-55-104.
Jamina elején 80 m2-es családi ház, kis
kerttel eladó vagy békéscsabai lakásra
cserélhető. Érd.: 70/945-96-47.
Teljesen felújított, földszinti 1+2 félszobás lakás eladó. Jó helyen fekvő téglaházra csere is érdekel. 30/518-07-28.
Kertes családi ház eladó a Vág utca 11.
alatt, az Uszoda közelében. Telefon: 20/
56-11-362.

Békésen, a Baky utcában II. emeleti, egyszobás, 50 m2-es lakás eladó. Érd.: 20/
265-01-55.
Mezőberényben a főtéren sürgősen eladó
kertes, kétszobás, gázfűtéses ház. Érd.:
70/339-19-50, 15 óra után.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó az Árpád u. 11. szám alatti kertes
ház, frekventált helyen, a Körös-parthoz
közel. Érd.: 30/528-59-29.
Istenmezeje, Fő út 17. szám alatti háromszobás, összkomfortos nyaraló, hegyoldalban, bekerítve eladó. Tel.: 66/413-956.
Ház eladó Tarhoson, a Zöldfa utcában.
Tel.: 30/97-48-572.
1,5 szobás lakás a Fáy 11-ben I. emeleten
eladó. Érd.: 30/29-97-907.
Felújított parasztház eladó a Bethlen utcában. Érd.: 70/290-11-54, csak hétvégén!
Békésen háromszobás, összkomfortos
ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: Magyari Imre u. 30.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetéssel. 30/267-15-07.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Ház eladó nagy kerttel a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Áron alul kétszobás házrész garázzsal
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kisebbfajta parasztház eladó sürgősen a
Szabadkai utca 40. szám alatt. Ár: 3,2 millió Ft. Érd.: a Szabadkai u. 16. szám alatt,
vagy a 70/401-81-89-es számon hétközben délután, hétvégén egész nap.
Békésen a Magyar utcában felújítandó
családi ház eladó. Irányár: 3,2 millió Ft.
Tel.: 30/352-55-86.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis ház eladó a Kopasz utca 10. szám
alatt, gázkonvektor, nagy porta. Érd.:
Mátyás király u. 20. Irányár: 3,7 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Ház eladó Békésen a Lánc u. 19. alatt.
Irányár: 5 millió Ft vagy megegyezés
szerint. Érd.: 30/999-78-77.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó az Ady 7-ben IV. emeleti, 59 m2-es,
két különálló szobás, egyedi lomkamrás
lakás. Irányár: 5,5 millió Ft. Telefon: 20/
248-50-87.
Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó Gát
u. 26. sz. Érdeklődni a Gát u. 33. szám
alatt. Tel.: 20/599-91-02. Ár: 5,5 millió.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. ÁPRILIS 12. KEDD 12 ÓRA.

Kôbányai dobozos sör
0,5 L

110,-

880,-

220 Ft/kg

1760 Ft/l

Békési Prémium
pálinkák
- Málna
- Eper
- Birs
- Bodza
Alk.: 40%
0,35 L

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

Saint’s
krémlikôrök
- Chokolate
- Egg
- Whisky
0,5 L

130,260 Ft/l
Kôbányai sör
0,5 L
(ü.: 25 Ft)

Apróhirdetések
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a kertvárosi részen eladó egy 2,5
szobás 55 m2-es, egyedi gázkazános, erkélyes lakás. Hasonló értékű, normál belmagasságú békési családi házra is cserélhető. Irányár: 6,5 millió forint. Tel.: 30/
476-93-80.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 20/21309-95. Irányár: 6,5 millió Ft.
Békésen kétszobás, felújított, összkomfortos 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.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás, régi típusú családi ház,
700 m2-es kerttel, udvarral, központhoz
közel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 66/
410-323.
Téglaépítésű, 64 m2-es, háromszobás,
második emeleti, erkélyes, egyedi gázvízmérős kábeltévés, tehermentes lakás
csendes környezetben eladó. Irányár: 8.5
millió Ft. Tel.: 30/299-31-46.
Mezőberényben, központhoz közel 12
éves ház nagy terasszal, kis füves udvarral eladó. 30/355-24-38.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

Malomasszonykertben 1820 m2-es gyümölcsöskert eladó. Víz, villany van. Tel.:
66/413-956.
Vágásért erdőt, fasort vennék. Készpénzzel fizetek. 30/368-71-78.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Jégvermi kertben 4 kvadrát kert eladó,
víz, villany van. Tel.: 70/54-78-116.
Nagykertben 5 kvadrát régi lucernaföld
eladó. Tel.: 66/410-323.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Simson 51-es eladó. Jawa 250 cm3
üzemképesen, szürke forgalmival eladó
vagy cserélhető. Érd.: 30/457-23-02.
Három mázsát számláló Lady utánfutó
eladó. 30/66-88-978.
250-es Jawa kitűnő állapotban, eredetivel,
rendszámmal eladó. Malomasszonykert
9088 (Kecskés).
Mercedes kisbusz egyben vagy bontásra
eladó. 30/94-55-433.
Terra pótkocsival és egyéb tartozékokkal,
TZ4-K pótkocsi eladó. 30/313-36-46.
Traktor után való tengelyes állatszállító
pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.:
66/411-857, este.
Renault 19-es kipufogódob, első féktárcsa, Renault Express első futómű, 2,2 kW
villanymotor, Lombardini benzinmotor
eladó. Érd.: 30/213-92-16.

ÁLLAT
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.
Az Árok u. 16. szám alatti tehermentes,
téglaépítésű, összkomfortos családi ház
gazdasági épületekkel eladó. Ár: 12 millió
Ft. Tel.: 20/98-30-794.
Jó állapotú, háromszobás, összkomfortos
kertes ház garázzsal, rendezett kis portával eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:
70/603-56-87.
Családi ház eladó a Tompa u. 13. szám
alatt. Irányár: 13 millió Ft. Tel.: 66/643-752.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Koca vágásra eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Csibe, kacsa, liba, mulard kacsa eladó.
30/39-49-555.
Hízó hasítva eladó. 30/53-78-735.
30-35 és 60-70 kg-os süldők eladók.
30/856-25-20, 66/415-395.
Malacok eladók. 30/53-78-735.
Kb. 70 kg félsertés eladó. 30/537-87-35.
Kilenchetes Magyar Nagyfehér malacok
eladók. 20/322-90-50.
2 db fehér fajtiszta pulikutya eladó. Tel.:
70/77-92-811.

TÁRSKERESÉS
Társam keresem 50-55 év körüli józan
életű férfi személyében. Tel.: 20/449-42-89.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Bolti eladó négyórás kisegítői vagy takarítói munkát keres. Tel.: 30/696-79-01.

Békésen 240 m2-es, padlásteres, kétgenerációs ház háromfázisos, 100 m2-es gazdasági épülettel, fúrt kúttal eladó. Irányár:
29,9 millió Ft. Tel.: 30/549-76-97.

Szakszerű gyümölcsfametszést, szőlőmetszést, rózsametszést, sövény nyírást, fűnyírást, permetezést, kertépítést, szaktanácsadást és mindenféle kertészeti munkát
végzek. Telefon: 20/886-27-81

KIADÓ INGATLAN

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

Teleky utca 7. szám alatt kedvező áron
garázs kiadó. Tel.: 30/327-21-39.
Garázs kiadó. Érd.: 30/214-75-81.

KERT
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld. Kis szerszámos faházzal. Érd.:
20/622-81-10.

Vállalom magánszemélyek, őstermelők,
vállalkozások, alapítványok könyvelését,
adóbevallások elkészítését! Érdeklődni
Pálfinénál telefonon: 20/3830-585, vagy
személyesen a Hőzső u. 50. alatt. Időpont
egyeztetés szükséges!
Kereskedelmi végzettséggel, gyakorlattal
munkát keresek. 30/929-99-26.

Idősgondozási, betegápolási gyakorlattal
munkát keresek. 70/517-41-31, 66/634-384.
Német-magyar-német magánlevelek, munkavállaláshoz szakmai önéletrajzok fordítását vállalom (gépeléssel is). Tel.: 20/37190-51, 20/56-10-160.
Pedikűrös váltótársat keresek. 70/25653-09.

EGYÉB
Boss DS-1 gitáreffekt eladó. Tel.: 30/32682-01.
Háromfiókos fagyasztószekrény, 160 literes hűtőszekrény eladó. Tel.: 66/410-323.
Újonnan vásárolt I. osztályú járólap 33x33
cm-es 6 négyzetméter, és fali burkoló lap
25x20 cm-es 18 négyzetméter. Érd.:
30/431-06-16.
Házi főzésű, besztercei szilvából készült
lekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89.
1 mázsa gépruha eladó 10.000 Ft-ért.
Érd.: 30/49-49-824.
Roland Tube-15 gitárkombó eladó. Tel.:
30/326-82-01.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatraccal, fekete-piros sport babakocsi, Graco
hintaszék 13kg-ig. Érd.: 30/696-79-01.
Zanussi kombi hűtő kétkompresszoros,
alul fagyasztó felül hűtő jó állapotban
eladó. Érd.: 30/49-49-824.
Üstház eladó üsttel. Tel.: 20/449-42-89.
Összecsukható gyerekágy eladó. 30/63184-79.
Johnson elektromos gitár floyd Rose system tremolóval kifogástalan állapotban
eladó. Tel.: 30/326-82-01.
Nagyüzemi varrógépek eladók (5 és 4
szálas, fedőző, stb.). Érd.: 30/279- 07-30.
Horgászcsónak eladó. Érd.: 20/20-466-96.
Altrix BMX kerékpár védőfelszereléssel
együtt eladó. Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra eladó. Tel.: 20/584-36-01.
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.
Eladók: 25 literes és 50 literes kosaras befont üvegek, szobapáfrányok, leánderek.
Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Electrolux kombinált hűtőszekrény eladó.
Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 70/502-67-26.
Új ajtók (88x210), KPL, Briggs fűnyíró
alkatrészként, hiányos Tomas motoros
rotakapa eladó. Érd.: 30/213-92-16.
72 cm-es tévé és gőzölős vasaló eladó.
30/300-05-19.
Jó állapotban lévő gépi perzsaszőnyeg,
régi sezlon olcsón eladó. Érd.: 70/77186-46.
Stihl FS450 eladó. 30/750-98-91.
Kúpcserép, szalag boncserép eladó
Vésztőn. Érd.: 70/596-74-79.
Parkosításra örökzöldek termelőtől
eladók. 20/24-37-656.

Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda. Érd.:
30/376-69-16.
Egy Nortonkút és egy hálózati árammal
üzemelő komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Teljesen új motoros háti fűrész érvényes
garanciával áron alul eladó vagy malacra
cserélhető. Tel.: 20/331-30-09.
Gobelin képek eladók. 70/612-83-74.
16 soros kanalas vetőgép lóval és géppel
is eladó, huzatható. Érd.: 66/410-204.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig használt salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért. Tel.:
20/416-91-17.
Közepes, keveset használt Bioptron lámpa
eladó. Érd.: 20/331-69-82.
Fűnyírótraktor eladó. 30/643-27-56.
Minőségi paplan és párnák eladók. Érd.:
30/98-15-713, 30/59-24-134.
Húsvéti kiránduláshoz útitársat keresek
(2-3 fő) a Magas-Tátrába. 30/94-55-433.
Eladó egy új, tükrös, háromajtós fekete
gardróbszekrény. Tel.: 30/565-10-11.
Rotációs kapa, keltetőgép eladó. Békés,
Raktár sor 24.
Kisbálás gyepszéna eladó. 20/322-90-50.
Fehér hintaágy, franciaágy, 32-s villanyos
húsdaráló eladó. Érd.: 30/29-97-907.
2375x2000 cm-es Hörmann típusú önműködő redőnyös garázsajtó új állapotban eladó. Érd.: 30/496-37-23.
Hagyatékból eladó: szekrénysor, 2 db heverő, zsíros bödönök, 1 db üstház üsttel
együtt, járókeret, szobavécé. 30/631-84-79.
Eladó: 1 db 170x40x30 cm-es kétrészes
fegyverszekrény, 2 db hanglemezjátszó,
hanglemezek, Köhler varrógép, és náddal
fonott demizsonok. Érd.: 66/411-165 (1213 óra között).
Megkímélt pelenkázós szekrény, hálós
járóka, narancssárga babakocsi nagy
kerekekkel, Avent kézi mellszívó eladó.
30/750-98-91.
Masszázsfotel eladó. 30/267-20-15.
Jó állapotú színes tévé eladó. 30/45-00567.
Kovácssatu, hegesztő és esztergapad
eladó. Tel.: 30/487-82-24.
300 literes Lehel fagyasztóláda 25 ezer Ftért eladó. 30/34-60-270.
Televízió, hűtőszekrény, régi rádiók, gobelinképek régi keretben, Magyar Lexikon
sorozat eladó. Tel.,: 70/241-82-97.
Biliárdasztal tartozékokkal 70 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 70/427-19-40.
Visszavásárlás céljából keresem azt, aki
édesapámtól, Kováts József gimnáziumi
tanártól /volt Békés, Petőfi u. 12. sz. alatti
lakos/ 1994-ben megvett egy sötétbarna
fa, kerek ebédlőasztalt. Dr. Kováts Borbála
Tel.: 30/99-56-188, e-mail: kobori@
koroskabel.hu.
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Nyolcadik Magyar Napok
a református gimnáziumban

mel adott tájékoztatást. A
diákok előzetesen tablókat
készítettek Békéshez kötődő

írókról, költőkről, melyeket
bemutattak társaiknak, tanáraiknak.
Keresték továbbá a költészet és a képzőművészet kapcsolatát: a tanulók alkotásaikon azt mutatták be, milyen ő
Békésük. Dávid László rajztanár a képi kultúráról és a
vizuális kommunikációról tartott előadást, Mészáros Kata-

után, amely a 200 éve született Liszt Ferencnek állított
emléket, utolsó előadásként
Gellén János a Toldi-trilógia
lényegét abban találta meg,
hogy az a hazaszeretetre, s a
nemzet sorsáért érzett felelősségtudatra nevel. Ezzel a gondolattal ért véget a református
gimnázium
hagyományos
sorozata.
Zsombok Imre

Tisztújítás a Nefelejcs Egyesületben
VIGALOMRA KÉSZÜL A KULTURÁLIS SZERVEZET
Éves közgyűlésén új vezetőséget választott a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, amely öt éve fejt ki tevékenységet Békés művelődésének területén. A Békési Tökmulatságot és a Nefelejcs
Vigalmat is jegyző szervezet
elnöke a következő ötéves ciklusban is Balog Gáborné kézműves lesz, munkáját alelnökként Klementné Csarnai

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 6-20. KÖZÖTT
Április 8. péntek 10-12 óra
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény szakmai
napja. Előadások az Utazás és turizmus jegyében.
Kulturális központ

Április 14. csütörtök 16 óra
Fórum a Vízművek Zrt. szakembereivel. Bővebben lapunk címoldalán.
Kulturális központ

Április 8. péntek 19 óra
Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány jótékonysági bálja. Műsor, zene, tánc. Zenél a
Mediterrán együttes. Belépés: 3000 Ft/fő.
Információ: 66/411-039.
Dübögő étterem

Április 15. péntek 15 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés Békés várossá
nyilvánítására emlékezve.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A négynapos rendezvény
ünnepélyes megnyitóján az
iskola igazgatója, Szabó Endréné a könyvtárunknak is
nevet adó dr. Püski Sándor
könyvkiadó életútját méltatta, de a sorozat témája Arany
János: Toldi szerelme című
verses elbeszélése volt. A Toldi-trilógia középső részéből
mindegyik napon pedagógusok olvastak fel részleteket,
ezzel is érzékeltetve az olvasás
jelentőségét. Különösen fontos ez annak a generációnak,
amely információszerzésre
leginkább az internetet használja, amely közismerten felületességre szoktat.
A Magyar Napok sorában
emellett szavalóversenyt is
rendeztek 5-6. valamint 7-8.
osztályos általános iskolásoknak, és gimnazistáknak. Az
előadások sorában kiemelendő Túri Enikő tanárnő előadása az első orosz irodalmi Nobel-díjas A. Bunyinról, míg
Bíró György tanító „Képek
Békés irodalmi életéből” cím-

lin tanárnő pedig a nonverbális kommunikációról szólt.
Mester Péter, a városvédők
egyesületének elnöke a magyar személyiségek neveit viselő békési utcanevekről beszélt a jelenlévőknek.
A zárónapon a nagysikerű
„Ki nyer ma?” helyi játéka

Mariann és Dávidné Gyarmati
Zsuzsanna segíti, ők szintén
megtartották posztjukat.
A közgyűlésen amellett,

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, akinek szüksége van a folyamatos problémamegoldó
egyéni, illetve közösségi segítségnyújtásra, várjuk
Önöket ismerkedő intézménylátogatásra.
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását
16 éves kortól biztosítjuk.
Ellátásaink térítésmentesek.

hogy elfogadták a tavalyi év
beszámolóját és kiegyensúlyozott költségvetésének alakulását, új tagok belépéséről is
döntött az egyesület, amely a
jövőben az egyik alapító tag,
Tóth Tamás keze munkáját
dicsérő új logót használ majd
(képünkön). A szervezet tagsága máris következő nagyrendezvényére, a május 14-én
sorra kerülő V. Nefelejcs
Vigalomra készül.

Április 9. szombat 8 órától
Tavaszi Várostakarítási Akciónap. Bővebben
lapunk címoldalán.
Dánfoki Üdülőközpont
Április 9. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC - Balassagyarmat bajnoki
férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 12. kedd 18 órától
Aradi Lajos Pilis-kutató, újságíró előadása a
Hazatalálás sorozatban: „A pilisi királyi központ
titkai – Mi is az a pilisi-rejtély?”.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Gellénné Körözsi Eszter ének-magyar szakos
tanárnő szervezésében nyolcadik alkalommal tartottak Magyar Napokat a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumban.

Április 16. szombat 17 óra
Békési FC - Tótkomlósi TC bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya
Április 17. vasárnap 8-13 óra
Virágvasárnapi vásár. Zenés és táncos fellépések, kézműves foglalkozások, bográcsos ebéd.
Piactér

Április 20. szerda 8-13:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
Április 20. szerda 17 óra
Békési FC – Orosházi Rákóczi Vasas SE bajnoki
labdarúgó-mérkőzés, helyszíne a Sportpálya.

Egy nyelvet beszélünk
MEGLESZ MÉG ENNEK A BÖJTJE
Böjt van, azaz a Húsvétvasárnapot megelőző negyven napot éljük, amelykor a régiek nem ettek húst, nem rendeztek lakodalmat vagy zajos mulatságot. Miért is? Ha
megvizsgáljuk a böjtöt jelentő latin szót
(ieiuniae), már látjuk is. Azt jelenti: éhezés.
Ráadásul csak többes száma van, azaz nem
egynapos nélkülözésbe kellett beletörődni.
Praktikus azért, mert húsféle a tél végén
nemigen volt, az emberek felélték télre félretett tartalékaikat, a zöldségek pedig
éppen csak növekedésnek indultak, nem
volt nehéz tehát a test kényeztetését valamelyest elnapolni. Manapság talán azt mondanám inkább, hogy ilyenkor lehetne gyakorolni a mértékletesség erényét.
Hogyan jelenik meg a böjt a nyelvben?
Persze pejoratív értelemben. Savanyú arcú

rosszakarók szokták mondani (általában
ismételgetik is a nyomaték kedvéért), ha
valami túl jól sikerül: na, meglesz még ennek
a böjtje, azaz valami kellemetlen következik.
Csakhogy mégsem jó a párhuzam, hiszen az
igazi böjt megkoronázása később jön a húsvéti bővelkedéssel. Szeretik emlegetni a böjti
szeleket is, persze bosszankodva, mert ki
örülne, hogy még mindig télikabátban kell
járni. Persze ezek sem véletlenül fújnak: felszárítják az olvadástól, esőktől lucskos földet,
hogy a tavaszi vetést befogadja.
S ne feledkezzünk meg a szelektől összeborzolt hajú nőkről, akiket úgy emleget a
népnyelv: a bűti (azaz böjti) boszorkányok, s
így nevezték a szalmabábut is, amelyet a tél
végén elégettek. (Kisasszonyok, elő a fésűvel!)
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Békési sikerek
a táncversenyen

Az ország negyedik legjobb
utánpótlás-együttese a Békési FKC

REKORD SZÁMÚ NEVEZŐ
A FREGOLINA KUPÁN
gely-Bíró Emese páros. Junior
II. Standard táncokban harmadik lett Oláh Levente és
Mészáros Marianna. Gyermek
kezdő latin táncokban (Chacha-cha, Rumba, Jive) Oláh
Kristóf-Nagy Nikolett Katalin harmadik helyezést értek

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester köszöntő szavaival kezdődött meg március 26-án az
V. Fregolina Kupa Tánciskolások táncversenye városunk
kulturális központjában. A
versenyre eddig még ilyen
sokan sosem neveztek, 103

A dobogó tetején a békési Békési Gergely-Bíró Emese páros. További
fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon.

táncos pár lépett a táncparkettre. Ebben az évben is jeles
zsűritagok bírálták a táncosok
teljesítményét, itt volt: Bíró
Csaba (Debrecen), Sziliné Csáki Emília (Szeghalom), Zsámboki Marcell, Szögi Szilvia és
Vas Zsolt (Budapest).
S mint lenni szokott, a
békésiek is szép eredményeket
értek el. Ifjú standard és felnőtt standard táncokban (Angol keringő, Tangó, Quickstep, Bécsi keringő) is első
helyezést ért el a Békési Ger-

el, Kovács Bálint-Kis Eszter
Lejla pedig negyedikek lettek.
Szintén éppen lecsúszott a
dobogóról az ifjúsági táncokban a Kovács Gergő-Mészáros
Mónika páros. A díjakat Izsó
Gábor polgármester adta át.
A táncverseny létrejöttében
városunk közismert táncpedagógusa, Kenyeres Csaba, a
Fregolina Társastánc Klub
vezetője vállalt oroszlánrészt,
az előbbiekben felsorolt békési helyezettek szintén az ő
tanítványai.
Zs. I.

Horgász
szemmel

MKB Veszprémtől vereséget
szenvedtek, majd a Kecskemétet verték biztosan. A legjobb négy között a másik cso-

úgy értékelt, hogy nagyszerű
eredményt értek el, ebben a
korosztályban az ország legjobb négy csapata között van

gos döntője, ahol a nyolc legjobb magyar csapat küzd az
elsőségért. A megyei és régiós
versengésen sikerrel túljutott
Békési FKC korosztályos
együttese Szegeden körmérkőzések során bizonyíthatott.
Az első mérkőzésen a
Gyöngyöst sikerült legyőzniük, a következő meccsen az

port első helyezettje, az
Elektromos SE várt Kádas
László edző tanítványaira.
Szoros mérkőzésen kétgólos
vereség lett a vége, így a harmadik helyért a hazai Tisza
Volán SC Szeged ellen kellett
pályára lépni, de győzni nem
sikerült (27-24).
Kádas László a torna végén

a Békés, az egyetlen, amelynek nem NBI-es felnőtt csapata van.
– Ezúton is csak megköszönni tudom azoknak a segítségét, akik támogattak minket és segítették a munkánkat.
Elsősorban a szülőknek, akik
eljöttek megnézni a gyerekeiket – emelte ki az edző.

TAVASZI
ETETŐANYAGOK
Jómagam is használom ezeket az etetőanyagokat. Miért
is fontos ezeket a tavaszi keverékeket alkalmazni? Azért,
mert a halak azt eszik, amit
nekik felkínálnak. Ezért fejlesztették ki a hagyományos
keveréknél hatékonyabb, tavaszi hideg vízi etetőanyagot. A
halak életciklusa tavasszal, az
első ébredés után igen lassú, a
hideg vízben keveset táplálkoznak, de már reagálnak az
etetésre. Az etetőanyag a horog köré csalogatja az óvatosan keresgélő halakat.
Semmiképpen se etessük
túl a halakat, érdemes az élő
csali mennyiségét fokozni, ezt
nem lehet elrontani. Az etetőanyagok színe is fontos. Tavasszal a sötét alapszínűeket
ajánlom, a barnát és a vöröset,
de ez csak ajánlat, minden
horgásznak magának kell kikísérleteznie az adott vízre
megfelelő etetőkeveréket.
Szekerczés Sándor

Békési Futball Club Megyei
I. osztályú labdarúgó csapatának
2011. tavaszi programja

Április 2. szombat
Békési FC - Kondorosi TE (ifi: 14:30, felnőtt: 16:30)
Április 9. szombat
Bcs. Jamina SE - Békési FC (felnőtt: 14:30, ifi: 16:30)
Április 16. szombat
Békési FC - Tótkomlósi TC (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Április 20. szerda
Békési FC - Orosházi Rákóczi Vasas SE
(ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Április 23. szombat
Gyomaendrődi FC - Békési FC (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Május 1. vasárnap
Békési FC - Mezőhegyesi SE (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Május 7. szombat
Békési FC - Méhkeréki SE (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Május 14. szombat
Sarkadi Kinizsi LE - Békési FC (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Május 21. szombat
Mezőberényi FC - Békési FC (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Május 28. szombat
Békési FC - Bcs. Máv SE (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)
Június 11. szombat
Békési FC - Füzesgyarmati SK (ifi: 15 óra, felnőtt: 17 óra)

A napokban Szegeden rendezték meg az úgynevezett
ERIMA-bajnokságot, amely
az 1995-ös korcsoport orszá-

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Bronzérmes a békési közlekedési csapat
Szép sikereket értek el a
békési székhelyű Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény tanulói
a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa Szeghalmon rendezett megyei döntőjében. A
kerékpárosok mezőnyében induló Jeneses Gábor második, a
személygépkocsisok között szereplő Tóth József negyedik helyezett lett. Mellettük még a
segédmotor-kerékpárosok között induló Turbucz József
alkotta a békési csapatot, amely
végül a harmadik helyezett lett.
Felkészítőik: Szamos Péter
zászlós és Balikó György tanár.

A békési versenyzők és felkészítőik.
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