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

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁJUS 1-7.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Három színpadról szólt a zene
Idén második alkalommal
rendezték meg a Békési Utcazene Fesztivált. A fellépések ezúttal az Erzsébet-liget és
a Rendezvénytér környékére
koncentrálódtak. Békési zenézek is megmutathatták
magukat, de távolabbról is
érkeztek utcazenészek és
együttesek. Az egész napos
program grillpartival és tájfutó lehetőséggel bővült, továbbá gyermekműsor, játszóház,
állat-örökbefogadás, robogós
vetélkedő és hangszerbemutató csalogatta a gyermekes családokat április 30-án. Este a
nagyszínpadon „Az én hangom” énekverseny legjobbjai

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Mit tesz egészsége
érdekében?

Az Élővíz-csatorna mellett felállított színpadon a tavaly már megismert Petruska András is fellépett.

léptek fel, később az egyik
televíziós tehetségkutatóban

Orvosi ügyelet: 416-637

A gazdasági helyzet egyértelművé tette a város vezetése
számára, hogy a gyarapodó feladatok mellett csökkenni fog

az önkormányzat finanszírozása. Elég csak megemlíteni a
közmunkaprogramot, ahol tulajdonképpen a felére kellett

csökkenteni a munkaerő-állományt. Sok önkormányzat
került már kilátástalan helyzetbe, és kényszerült működési
hitel felvételére. Ezt városunknak eddig sikerült elkerülnie.
Az önkormányzatnak több
mint 400 millió forint saját forrást kell biztosítania az iskolák
fenntartásához, így célszerűnek
látszott az egyik tagiskolát és
egy tagóvodát a kedvezőbb
finanszírozású református egyháznak átadni működtetésre.
– Az önkormányzat legfőbb célja, hogy olyan fenn-

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL

Nem romlott a közbiztonság
Javul Békés közrendje – hangzott el a Békési
Képviselő-testület legutóbbi ülésén, ahol részletes beszámolót tartott a Békési Rendőrkapitányság vezetője a 2010-ben végzett tevékenységükről.
A tájékoztatást a testület
egyöntetűen elfogadta, remélve, hogy városunkban továbbra is ilyen felelősségteljes
és hatékony rendőrségi munkával biztosítják az állampolgárok biztonságérzetét. Tavaly emberölés történt Békésen, de a tettest napokon belül elfogták – jegyezte meg
Izsó Gábor polgármester.

fesztivál fergeteges utcabállal
ért véget.

Egyházi fenntartója lehet
a Karacs iskolának és Jantyik utcai óvodának

Folyamatban vannak azon tárgyalások és tanulMÁJUS 7-14.
mányok kidolgozása, melyek a Szegedi Kis István
Levendula Patika (Csabai u.) Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Karacs Teréz Tagiskola és a Jantyik utcai
MÁJUS 14-21.
tagóvoda átszervezésével és összevonásával kapJázmin Patika (Rákóczi u.)
csolatosak. A képviselő-testület még márciusban
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig, fogadott el szándéknyilatkozatot, melyben az
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra, intézmények további fenntartójaként a református egyházat bízná meg. Végleges döntést májusvalamint 17-18 óra között.
ban
kell hozni.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak!

feltűnt Békés megyei Adam’s
Comedy adott koncertet. A

Kérte, hogy sűrűbb járőrözés
mellett, fokozott figyelemmel
ellenőrizzék a város főterét,
mert hétvégente az éjszaka
randalírozó fiatalok komoly
anyagi és esztétikai károkat
okoznak az önkormányzat
számára, és hangoskodásukkal zavarják a környéken élőket. Újra szó volt a térkamerás
megfigyelő-rendszer

kiépítéséről. Erre pályázaton
szeretnének pénzt nyerni.
A tervek szerint május elején lesz a műszaki átadása a
járóbeteg-ellátó központnak.
Azt várják, hogy minden
igényt kielégítő komplex
szolgáltatásával méltóképpen legyen kihasználva Békés remek gyógyvize, és felélénküljön a turizmus. Hamarosan megérkezik a megyében egyedülálló digitális
röntgengép is.
A képviselő-testületi ülésen elhangzott továbbá, hogy
2010-ben az önkormányzat
költségvetése ötmilliárd fo-

rint fölé emelkedett, köszönhetően az uniós pályázatoknak. Ezek a pénzek idén már
szűkebben állnak rendelkezésre. A vezetés célja az elnyert projektek megvalósítása, működtetése.
A képviselők támogatták
azt a tervet is, amellyel a
Sporttelep melegvíz-igényének kielégítésére napkollektorokkal szerelnének fel a
főépülethez, és ezzel a költségeket a felére csökkentenék.
A 85 százalékban támogatott,
több mint tízmillió forintos
pályázat más korszerűsítést is
lehetővé tenne.

tartó kezébe adja az intézményeket, amely a gyerekek oktatását-nevelését a szülők elvárásainak megfelelően biztosítani tudja, miközben a pedagógusok munkája is biztosított – mondta lapunknak
Izsó Gábor polgármester.
Az elképzelések szerint az
épületek tulajdonáról nem
mondana le az önkormányzat,
az egyház az előzetes egyeztetések során ígéretet tett mindegyik érintett intézmény dolgozóinak átvételére.
Folytatás a 2. oldalon

Katasztrófavédelmi
gyakorlat
„Földrengés 2011” elnevezéssel katasztrófavédelmi
gyakorlatra kerül sor május
5-én (csütörtökön) reggel 6
és délután 16 óra között a
települési polgári védelmi
szervezetek, valamint az
érintett szervezetek gyakoroltatásának céljából.
A gyakorlat célja a
kialakult katasztrófák és
azok következményeinek
felszámolása érdekében a
Helyi Védelmi Bizottság
(HVB) irányításával a védelmi igazgatásban, illetve
a kárelhárításban résztvevők együttműködésének
begyakorlása, valamint a
meghatározott jelzési-,
riasztási-, tűzoltási-, kárelhárítási-, tájékoztatási-,
együttműködési és védekezési eljárások megismerése, begyakorlása és hatékonyságuk vizsgálata.
A gyakorlat helyszínei:
Polgármesteri Hivatal,
Kőrösi u. – Tátra u.– Vashalom u. – Fürdősétány,
Duzzasztó és a Dánfoki
Ifjúsági Tábor.
Összesen 106 fő vesz
részt a gyakorlatban.
Folytatás a 3. oldalon
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A kultúra mindenkié
A PETŐFI U. 12. SZÁMÚ ÉPÜLET
A Petőfi utca 12. számú polgári ház építészetileg különösen értékes homlokzata miatt
mindenképpen figyelmet érdemel. Turóczy
László villamosmérnök, az épület egykori
lakóiról a következőeket írta egy olvasói levélben: „A házat dr. Körber Tivadar orvos ide
költözésekor (1939-ben), mint Kratochvillházat emlegették. Kratochvill közjegyző volt
Békésen a századfordulón s az azt követő
években. Nagy gazdálkodó is volt, erre utal a
szárazkapu mennyezetében lévő nyílás, mely a
termény csigájával padlásra való fel-, illetve onnan leszállítására szolgált. Kratochwill közjegyzői funkciójára utal
a szárazkapu-bejáró ülőfülkesora, ahol az ügyfelek várakoztak. Ez a
későbbi orvos lakók betegeinek is jó szolgálatot
tett. A ház a helyén állott régebbi ház átalakításával és bővítésével nyerhette el mai formáját Kratochwill ottlakása idején. Később a
ház lakója volt dr. Faragó Mihály fogorvos,
majd a 30-as évek vége felé az Örley család.
Dohány-nagyárudájuk volt a Bérházban,
több korabeli békési képes levelezőlap kiadását finanszírozták. Dr. Körber Tivadar és családja az Örley családdal való lakáscsere útján
költözött ide a Méder-házból 1939-ben.”

Sokáig élt itt Kováts József magyarfrancia szakos gimnáziumi tanár, Békés
város díszpolgára. Jelenleg Lisztes Tibor
lakik itt népes családjával, valamint Kis
Ferenc volt városi képviselő. Köszönet
nekik, hogy felújították az értékes épülethomlokzatot.
A romantikus stílusban épült házról az
Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség
1958-ban a következő
szakvéleményt adta:
„Nye regtetős, hattengelyű épület. A párosan csoportosított ablakokat korintoszi fejezetes falpillérek fogják
közre. A részben szegmens íves, részben
egyenes záródású ablakokat gazdag romantikus ke retelés veszi
körül, állógyámos szemöldökmezőben. A háromrészes főpárkány képszékét tükrös mezők tagolják. A kaput hasonló jellegű keret
veszi körül, mint az ablakokat.”
Figyelemre méltó a nagy szárazbejáró szépen megmunkált öntött vaskilincse, ami eredeti állapotában megmaradt. Ilyet keveset
találunk Békésen. Az épület helyi védettséget élvez, ezért is bízhatunk benne, hogy
még az unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Szorosabbra fűzik
az ausztrál-békési kapcsolatokat
Április utolsó napján Békésen megalakult az
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. A szervezet egyik tiszteletbeli elnökének Alex Brookingot,
Ausztrália Budapestre akkreditált nagykövetét
választották, az elnöki feladatokat Juhász Zoltán
békési mestercukrász, az ötletgazda vállalta.
A közhasznú egyesület
célja, hogy Békés megye és

csolatot alakítottak ki az ülésezés során, és végigkövet-

pök lett, jelezve a szervezet
keresztény szellemiségét.
Az ünnepi alkalmon több
olyan személy megjelent, aki
Békés megyéből települt ki
Ausztráliába, és most itthon
tartózkodtak. De az alapítók
között olyanokat is találunk,
akiknek a távoli kontinensen
élnek jelenleg is rokonai.

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZABADIDŐS PROGRAMOK
BÉKÉSEN ÉS KÖRNYÉKÉN
A Békés Városi Kulturális
Központ 2010 tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatóságához azzal a céllal, hogy békési gyerekek
tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységéhez
anyagi bázist teremtsen. Hat
oktatási intézmény működik
együtt, ezekben összesen
mintegy 940 gyermek tanul,
köztük halmozottan hátrányos helyzetűek is.
A projekt összefoglaló neve: „A kultúra mindenkié –
gyermek és ifjúsági szabadidős programok Békésen és
környékén”, mely az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.
Elsődleges feladatként a
partnerintézmények tanulói
számára a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek biztosítását vállaltuk. Az óvodások
iskolára felkészítő, készségfejlesztő, játékos foglalkozásokon, az általános iskolás korú

Álarckészítés krepp-papírból, lufikból, gipszkiöntő formákból.

gyerekek heti, havi rendszerességű, tanórán kívüli szabadidős tevékenységekben, illetve
négy napból álló témaheteken
vesznek részt, két féléven át.
Csak ízelítőül néhány a
már megvalósul projektelemek közül: 2010 szeptemberében „Betyárok a Bakonyban” címmel témahetet tartottunk, ennek keretében 20 felső tagozatos karacsos diák járt Fenyőfőn,
ahonnan számtalan új ismeret- és élményanyaggal tér-

tek vissza. A gyerekek
együtt emlékeztek az 184849-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az Eötvös
Tagiskolából 5-6. osztályos
diákok a farsangi és a húsvéti ünnepkörrel ismerkedtek, húsvéti tojást festettek,
és játszották a régmúlt
időkre jellemző hagyományápoló játékokat is.
A TÁMOP 3.2.11/10/1
projekt kezdő időpontja
2010. augusztus 1, míg a
zárása 2011. július 31.


Egyházi fenntartója lehet
a Karacs iskolának
és Jantyik utcai óvodának
Folytatás a címoldalról
Az önkormányzat képviselői
az elmúlt hetekben fórumok
alkalmával tájékoztatták a
helyzetről a Karacs Tagiskola
tanári karát, az érintett szülőket valamint a Jantyik utcai
tagóvoda nevelőit. A pedagógusok és nevelők maximális
együttműködésüket fejezték
ki, és támogatják a kezdeményezést. A szülők levelet kaptak, amelyben nyilatkozhattak, hogy vállalják-e, hogy

gyermekük továbbra is ott
folytassa a tanulmányait, ahova
eddig is járt, miközben a fenntartó változik. A visszajelzéseik
pozitívak, a szülők döntő többsége továbbra is a Karacsot
választaná, függetlenül attól,
hogy annak fenntartója a református egyház lenne.
– Fontos számunkra az
Eötvös József és Dr. Hepp Ferenc tagiskolák sorsa, és minden segítséget megadunk a
további színvonalas működte-

tésükhöz. Kiemelten kezeljük
a sportosztályok továbbvitelét,
és gondoskodni fogunk a
minőségi oktatás fejlesztéséről
– tette hozzá Izsó Gábor.
Kiemelte, hogy az összes felelős fórumokon támogatott
átszervezéssel 50-60 millió
forint megtakarítást érhet el a
város. Ezt az összeget részben
a tehetséggondozásra illetve a
hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására szeretnék
fordítani.

Kutyák támadtak két gyerekre

Az alakuló ülés díszasztalánál balról jobbra: H. Kovács Judit, Békés Megye Önkormányzatának alelnöke,
Izsó Gábor polgármester, Alex Brooking nagykövet és Uhrin Tamás tolmács.

Ausztrália kulturális kapcsolatai erősödjenek, továbbá a
távoli országba került és az
itthoni magyarok kapcsolattartási fórumaként szolgáljon. Az alakuló közgyűlést
megelőzően máris 39 tag
jelezte belépését, köztük
Ausztráliában élő magyarok
is, akikkel a számítógépes
technika jóvoltából élő kap-

hették az eseményeket. Mások mellett a Békésről Perthbe elkerült Szodorai Julianna
is segítő szándékát jelezte,
hogy a szervezet ténylegesen
megteljen tartalommal. Az
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete másik tiszteletbeli elnöke a nagyköveten kívül dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyéspüs-

Ízelítőt adva a magyar kultúráról magas színvonalú műsorral fellépett a zeneiskola
fúvószenekara valamint a Belencéres Néptáncegyüttes.
Alex Brooking sorrendben
harmadik látogatásán, vendéglátójával, Izsó Gábor polgármesterrel megtekintette az
épülő békési gyógyászati
centrumot.
Sz. K.

Még április 28-án támadt
rá két kutya két gyermekre
Békésen. Az ebek egy udvarról szöktek ki, és harapták
meg a 12 és 13 éves fiúkat. A
gyermekek sérülései 8 napon
túl gyógyulnak, a kutyák gazdája ellen gondatlanságból
elkövetett súlyos testi sértés
miatt indult eljárás.

A féléves állatok akkor szöktek ki a nagykapun, amikor a
gazdájuk azt kinyitotta. A
tulajdonos azonnal keresni
kezdte őket, és látva a történteket, nyomban mentőt hívott,
miközben elzavarta a gyermekek közeléből az egyébként
kistestű és korábban be nem
oltott kutyáit. A házőrzők a

történtek óta állatorvosi megfigyelés alatt állnak. Az 57 éves
kutyatulajdonos kihallgatásakor elmondta, hogy nagyon
sajnálja a történteket, a gyermekektől és szüleiktől is bocsánatot kér. Ellene a Békési
Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi
sértés miatt indított eljárást.

Csalók járják az utcákat
Idegenek járják városunk
utcáit, és igyekeznek becsapni
az embereket – ismertette sajtótájékoztatóján a minap Pocsaji Ildikó képviselő (Jobboldali Összefogás). Mint elmondta, az utóbbi hetekben többen

is jelezték neki, hogy választókörzetében arra való hivatkozással követelnek pénzt a város
nevében, hogy azt útaszfaltozásra fogják fordítani. Volt is,
akit ezzel megtévesztve több
ezer forinttal megrövidítettek.

A képviselő asszony elmondta,
a város ilyen módon sosem
gyűjtött pénzt, tehát csalókról
van szó, akik csak akkor tűnnek
el, ha mindenki, akit felkeresnek, azonnal hívja a Békési
Rendőrséget, a 107-es számon.
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A vegyes korcsoport is megfelelő?

Je g y z e t

FELLÁNGOLT A VITA AZ ÓVODAI NEVELÉSRŐL

Újra elővette az óvodai vegyes életkorú csoportok ügyét a békési Fidesz. Koppné dr. Hajdú
Anikó képviselő szerint érthetetlen, hogy Békésen nincs megfelelő választási szabadságuk a
szülőknek, mert csak néhány óvoda kínál életkorok szerinti csoportokban folyó nevelést. Noha
ez – a képviselő asszony állítása szerint – pedagógiailag megfelelőbb.
A felvetésre szintén sajtótájékoztatón Mucsi András képviselő (Jobboldali Összefogás),
az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságának elnöke reagált.

Elmondta, hogy jelenleg három
békési óvodában vannak osztott csoportok, tehát van
választásuk a szülőknek. Több
esetben nem is lenne megvaló-

sítható, például ahol nem
három, hanem csak két csoporttal működik az óvoda.
Ráadásul, mivel sok hatéves
gyermeket még egy évig óvodába járatnak, ezért gigantikus
méretű nagycsoportok alakulnának ki, amely kezelhetetlen

Húsvét táján

helyzetet teremtene.
– A vegyes csoportokból
iskolába kerülők nem indulnak
hátránnyal – mondta el Mucsi
András, hozzátéve, hogy ez az
óvónők véleménye, és meg kell
hallgatni a tanítók ezzel kapcsolatos tapasztalatait is.

Pálmai
Tamás

A jövôben legyen kötelezô 3 éves kortól óvodába járatni a gyerekeket, és ne csak az utolsó óvodai évben! Ezt a javaslatot fogadta el, és
juttatta el az oktatási államtitkársághoz a Békési Önkormányzat
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága – mondta el Mucsi András.
Mint ismertette, Békésen jelenleg 90 százalék fölötti a hároméves
gyermekek óvodába járatása, és ennek egyik oka a hátrányos helyzetû
gyerekeknek biztosított ingyenes étkeztetés.

Elballagtak a vén diákok
Lapunk megjelenésekor már
zajlanak az érettségi vizsgák,
melyek értelemszerűen a Bé-

Református Gimnáziumban,
mind a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben bolond-

integetve búcsúztak Békéstől,
annak utcáitól, lakóitól. A Városházánál dr. Pálmai Tamás

Folytatás a címoldalról
Gyakorlatvezető: Izsó
Gábor polgármester, a
HVB elnöke.
A gyakorlat feltételezése
szerint május 5-én reggel
6 órakor Békés városát a
Richter-skála szerinti 6-os
erősségű földrengés rázza
meg, melynek következtében a városban 73 családi
ház megsérül, ebből 15 ház
szerkezete olyan erősen
rongálódik, hogy lakhatatlanná válik, a rengés körzetében 8 személy súlyosan, 20 könnyebben sérül.
A káresemény bekövetkezését követően kerül sor
a gyakorlat végrehajtására
először elméleti, majd gyakorlati szinten a megjelölt
helyszíneken. A gyakorlat
során lebontásra kerül a
Fürdő területén található
volt öltöző épülete, ezért
meglehetősen nagy zajhatásra lehet számítani.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen a napon senki ne ijedjen meg,
ha gyakran hallja a tűzoltók, mentők, rendőrségi
autók szirénázását a városban. A gyakorlat nyilvános, így az önkormányzat reméli, hogy a lakosságot nem a rémület, csak a
kíváncsiság „vonzza” a
helyszínekre.
A gyakorlat a lakosság
védelme és a város biztonságának megőrzése érdekében történik.
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Katasztrófavédelmi
gyakorlat

A Városházánál az alpolgármester és a város jegyzője köszöntötte a Farkas Parádé résztvevőit.

késen tanuló valamint békési
lakhelyű középiskolás diákokat is érintik. A nagy megmérettetés előtt a szokásoknak
megfelelően ballagásokra került sor. Az utolsó tanítási napon mind a Szegedi Kis István

ballagás zajlott. Utóbbi intézményben a korábbi években
már megszokott Farkas Parádé során munkagépeken
utazva vettek búcsút az iskolától a végzősök, összesen másfélszázan. Vidám jelmezekben,

alpolgármester és Tárnok
Lászlóné jegyző kívánt sok
sikert a vizsgákhoz és a diákok
jövőbeni életéhez. A „rendes”
ballagásokat a város mindkét
középfokú iskolájában április
30-án tartották.

Új elnök a cigány kisebbségnél
A Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Surman
Zoltán rendkívüli testületi ülésen jelentette be, hogy lemond
megbízatásáról. Lemondását azzal indokolta, hogy munkája az
általa létrehozott, irányított és

nevét viselő sportegyesületben
teljes embert kíván, így nem
tudja már az idejét a kisebbségi
önkormányzatra fordítani. A
képviselők új elnöknek Balog
Krisztiánt választották meg, helyettese Czinanó Tihamért lett.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem kaptunk jelentést.
Elhunytak: Szöllősi László
(68 évesen), Kálmán István
(70), Jenei György (76, Bélmegyer), Balogh Hajnalka
(4), Pankotai Ferenc (58),
özv. Veres Józsefné (69),
Laczó László (85, Békés-

csaba), özv. Nagy Lászlóné
(83), Szudár Lászlóné (54),
Fekete Józsefné (67), özv.
Radnóti Mártonné (87).
Nyugodjanak békében!

Levelek közt lapozva egy
igen kedves akadt a kezembe. Közvetlen a stílusa, s jó
barát az ember is, aki írta.
Igaz, mire az újság megjelenik, már túl vagyunk legnagyobb keresztény ünnepünkön, de az írás hangulata, a benne megfogalmazott értékek örökkévalósága megéri és meg is kívánja
a közzétételt.
„Kedveseim! Münk már a
szünet első perceit ízlelgetjük, na és kóstolgatjuk is a
még a tavalyi almamaradékból készült almás lepényt. Igaz, egy kicsit lágy
es, aszott es vót az alma –
disznyónak való – de így es
jobb vót az íze, mint annak,
amit abba’ a bestelen nagy
bótokban árulnak ömlesztve, drága pénzért, s úgy belevágyakoztam a finom illat
adta hangulatba, hogy szinte az otthoni kemence előtt
sündörgő lepényleső világ
szakadt maradékába csippeszkedve
huncutkodni
kezdtem az asszonnyal, s
ejsze meg es teszem, ha nincsenek vendégek.
Ennek a kicsit tréfás hangulatomnak okát abból eredeztetem, hogy alig van néhány nap, s szedjük a cókmókunk ejsze, s indulunk
haza kicsi falumba.
Már a tegnap este is azt
álmodtam, hogy kicsi Dénkóval – gyermekkori barátommal – azon civódunk, ki
szed éssze több madártojást
a csöndes esti szürkületben
a jó magas egerfák hegyéből, s ki issza meg hamarébb. Mert, ugye a nyolcadikosok akkortájt azt mondták, annak lesz a hangja a
legszebb – olyan, mint a
mátyásmadáré-, aki a legtöbb tojást a legszaporábban megissza, s ami a legfontosabb, húsvétkor a
templomba is az énekel a
legszebben, leghangosabban. Hát ki nem vágyakoznék ilyen tisztre? Azt sus-

togná minden fiatal s vén a
padok között, hogy hát
mégis a Feri fiának van
hangja, s az az igazi, akár
csak az apjáé-nagyapjáé…
Istenem, milyen csodálatos érzés áradt szét ereimben
akkortájt. Még ma is újraélem, ahogy a vékonyka derekunkra szorult nadrágból
kicsúszott ing végét néhány
tojással szorongattuk, s a
Mocsárpatak partján gyülekező ibolyák seregének illatától bódultan hempereghettünk a végtelennek tűnő
szürkületben, s próbálgattuk hangunkat, a lenyugvó
nap hagyta friss fűillatban,
amit csak a patak halk csobogása s a báránybégetés
nyomhatott el, miközben
keresgéltünk magunknak
egy éppen valahol felbukkanó álmot hozó csillagot.
Szép este lett, mire hazaértem, s a lámpacső pucolásába menekülve, vacsorára
vágyakozva, egy kicsi szilvaízes kenyér ízének maradékát
csombolygatva a számba’,
szakadt reám az este a soha
véget nem érő szeretetével,
amit csak az érezhet igazán,
aki részese lehetett valahol
keleten a zúgó fenyvesek
tövében, szűkszavú székelyek
között a lámpagyújtásnak.
Hát így készülődve kívánok mindnyájatoknak áldott ünnepeket nagy szeretetben, s a jó báránysült íze
vidítson tüktököt es. E
Húsvéton es. Testvéri szeretettel F.”
Ez hát a levél mit ajánlani
mertem. Egyben elnézést is
kérek kedves, jegyzeteim
mellett még hűségesen kitartó olvasóimtól, hisz utóbbi
időben sok idézet és kevés
önálló gondolat jelent meg
bennük. A rengeteg dolog és
a kevés idő az oka. No meg
az időközben más szemszögből megismert egészségügy
is. Mindennek viszont változnia kell a közeljövőben,
hisz mindenkinek egy élete
van, s azzal úgy kell sáfárkodnia, hogy a leghasznosabbat tudja adni magából a
leghosszabb ideig. Ezért
viszont – ahogy mondani
szokás – a dolgokat át kell
értékelni.
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Eltemetett híd maradványai
kerültek felszínre Békésen
még tavaly nyáron a Rákóczi
utcát érintő járda- és kerékpárút-felújítás közben. Az elte-

sos dokumentumok állnak
rendelkezésre. A források alapján egy vázlatos elképzelés
már született, hogy nézhetett
ki egykor. A szakértők kérnek

Egykor így nézhetett ki a Rákóczi utcai híd (látványkép).

metett híd létezése nem volt
meglepő a szakértők számára,
viszont jó állapota annál
inkább. Az utóbbi hónapokban Békés város szakértő gárdája kutatómunkát végzett,
hogy a hidat megfelelően tudják rekonstruálni. Kiderült,
hogy nagyon kevés adat áll
rendelkezésre. Két képeslap
került elő, ezen kívül csak írá-

mindenkit, hogy akinek van
bármiféle
dokumentuma,
leírása, képeslapja, fényképe a
hídról vagy csak annak részletéről, bocsássa rendelkezésükre a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. Az átvett dokumentumokat áttanulmányozásukat
és rögzítésüket követően viszszajuttatják tulajdonosának.

Adja adóját a Fürdőért
Végéhez közeledik a Békési
Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg-ellátó Központ bővítése és korszerűsítése. Várhatóan júliusban a
külső 10x10 méteres termálmedence átadása is megtörténik, mely a békési és a Békésről elszármazott lakosok
adományaiból valamint a személyi jövedelemadó 1% -ából
valósulhatott meg. A komplex

szolgáltatásokat az érdeklődők
és kikapcsolódni vágyók már
nyár közepétől élvezhetik. Az
alapítvány továbbiakban is támogatja a fürdőért tett fejlesztéseket, ezért kérjük, támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1%-ával a „Békési Fürdőért” Közalapítványt! Adószáma: 18386169-1-04
A „Békési Fürdőért”
Közalapítvány kuratóriuma

AZ ÜNNEP UTÁN
Néhány napja múltak el a húsvéti ünnepek. Amikor rokonok,
barátok találkozunk, gyakran kérdezzük: „Hogy teltek el az
ünnepek?” Ki vagy mi az, ami betöltötte az én személyesen megélt ünnepemet? A korábbi évek gyakorlata, szokása, vagy most is
hiányérzetem maradt az ünnepek kapcsán? Lukács evangéliuma
24. rész 5. verse arról beszél, hogy az asszonyok a sírnál találkoznak az angyallal, és az így szól hozzájuk: „Miért keresitek az élőt
a halottak között?” Az élet győzött a halál felett! Mert Jézus
meghalt, de fel is támadt. 2011-ben is ez az igazság, és ez lehet a
valóság is az életemben. Az élet maga Jézus Krisztus. Hiszen Ő
mondta önmagáról: „Én vagyok a feltámadás és az élet! Aki hisz
énbennem, ha meghal is, él, és aki él, és hisz bennem, az nem hal
meg soha. Hiszed-e ezt?” (János 11:25-26.) Hogyan lehet valósággá az életemben mindaz, ami nagypénteken és húsvétkor történt? Felismerem és beismerem önmagamnak, hogy Isten nélkül
üres az életem, és más dolgokkal pedig nem lehet pótolni, bár
megpróbáltam. Isten az Ő szeretetét irántunk abban mutatta
meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, elküldte az Ő Fiát, aki
meghalt értünk, hogy nekünk életünk legyen. Ha elhiszed ezt, és
azonosulni tudsz ezekkel a szavakkal, íme segítségül néhány
mondat: Úr Jézus, beismerem, hogy szükségem van rád.
Elhiszem, hogy értem jöttél el a Földre, és önként, szeretetből
mentél fel a keresztre, hogy az én bűneim miatt meghalj.
Köszönöm, hogy meghaltál és feltámadtál értem, és ezáltal lehet
nekem is örök életem. Kérlek, bocsáss meg nekem, jöjj és légy az
életem Ura!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

Határon túli énekesek részvételével nemzetközivé vált
„Az én hangom” énekverseny
idén. Az elődöntőkből kiválasztott legjobbakat illusztris
zsűri értékelte az április 29-én
a kulturális központban megtartott döntőben. A korábban
már megismertek közül itt
volt ismét Molnár László, a
Musical Színház igazgatója,
Subosits Tamás esztéta és
Frankó Attila producer a
Frankó Produkciós Irodától. A
zsűriben új arcként mutatkozott be D. Nagy Lajos, Szabó
Eszter, Kontor Tamás és Kefir.
A zsűri elnöki tisztét ezúttal is
városunk polgármestere, Izsó
Gábor töltötte be.
A színvonalas verseny során
22 tehetség lépett fel két korcsoportban, köztük öt békési. A
17 évesnél idősebbek mezőnyében az első helyezést a békési
Molnár Kati szerezte meg, míg
a szintén helyi Csordás Ákos
második lett. Harmadik a
nagyszénási Tóth Angelika. A
fiatalabbak versenyében Szécsi
Sarolta nyert Budapestről,
második az orosházai Bakos
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Adatok kellenének Békési győztes „Az én hangom” énekversenyen
az egykori hídról

A fotón az öt békési döntős látható a verseny előtti percekben. Balról jobbra: Csordás Ákos, Rácz Renáta,
Molnár Kati, Nagy Noémi és Soós Enikő.

Bettina, harmadik a békési
Nagy Noémi. A győztesek a
békési önkormányzat által felajánlott két személy részére
szóló egyhetes fonyódi üdülést
kaptak, a másodikak egy
három zeneszámos demo elkészítésének lehetőségét valamint

utazást a bécsi adventi vásárra a
békési Europe Reference utazási irodától. A harmadik helyezést elértek pedig a Kardhal
számítástechnikai szaküzlet
ajándékcsomagját kapták, valamint egy wellness hétvégét a
Dübögő Hotelben. Több kü-

löndíj is gazdára talált, mások
mellett fellépési lehetőségek.
Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy az énekverseny döntőbe
jutott valamennyi dalát megtekinthetik
a
http://youtube.com/bekesikutura1 honlapon.
Zs. I.

Kisebb adót szeretnének az iparosok
ELŐSZÖR NEM AD KÉPVISELŐT A BÉKÉSI IPARTESTÜLET

A városvezetést bírálta legutóbbi közgyűlésén a
Békési Ipartestület elnöke. Juhos János már nem
először fogalmazta meg kérésüket, hogy a vezetés
ne külsősökkel, hanem helyi iparosokkal végeztesse el a munkákat, és hogy versenyképes iparűzési adót vessen ki.
Az Ipartestület a szigorúbb
gazdálkodásban, az ésszerűsítésben és az adminisztráció
csökkentésében látja a megszorítások forrását. A bírála-

tokra a helyszínen Mészáros
Sándor képviselő reagált.
Elmondta, tervezik, hogy a
közbeszerzéseknél a helyieket
részesítsék előnyben, ehhez a

V. Nefelejcs
Vigalom
– a 3 évszázad jegyében
Helyszín: Békési Tájház (Durkó u. 8.)
Május 14. szombat
10 óra MEGNYITÓ
10:15 „DEDÓSOK” – Baky utcai óvodások mûsora
10:30 NYÚLSZÉPSÉGVERSENY és nyúlfuttató verseny. Nevezés díjtalanul 10 óráig.
11:30 ELEINK JÁTÉKAI – gólyaláb, csutkadobálás, frászkarika, zsákban futás,
kakasdobálás, diótörés, kötélhúzás. A játékok díjtalanul kipróbálhatók!
12 óra JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA – Csökmei Gábor és Gergõ zenél
12 óra EBÉD: gulyásleves, betyárlaska
13 óra A RÉPA JÓTÉKONY HATÁSAI a gyógyszerész szemével.
Elõadó: Kecskeméti Ferencné dr.
13:30 NAGY ZÉTÉNY óvodás mond verset
13:45 RÉPÁS MESÉK – Dr. Hepp Ferenc Tagiskola 4/B. osztályosainak mûsora
14:15 BÁBKÉSZÍTÕ ÉS MESEÍRÓ PÁLYÁZAT eredményhirdetése
14:30 NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ fellépése
15 óra KORONA UTCAI ÓVODÁSOK mûsora
15:30 BÉKÉSI HAGYOMÁNYÕRZÕ DALKÖR fellépése
16 óra „EGYEDEM-BEGYEDEM, TENGERTÁNC…” - táncház nemcsak
gyerekeknek, vezeti: Barócsi Attiláné
17 óra VIGALOM ZÁRÁSA
Kísérõ rendezvények:
– büfé: fröccs, zsíros kenyér lilahagymával, óriásperec,
nefelejcs minyon, meggy- és málnaszörp, répalé
– hagyományos kézmûves vásár
– drukkolás és kosárfonás bemutató
– sétakocsikázás
– arcfestés
Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület.
Minden program és a belépés ingyenes. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A rendezvényt esõ esetén is megtartjuk.
Támogatók: Békés Város Önkormányzata, Endrôd és Vidéke Takarékszövetkezet,
id. Juhos Balázs, Hot-Drink Kft., LISZ Kft.
Médiatámogatók: Békési Újság, Békés TV, BékésMátrix, Torony Rádió

megfelelő törvényi háttér csak
nemrégiben született meg.
A tavalyi helyhatósági
választást is értékelte az iparos szervezet, amelynek nyolc
helyi jelöltje szerényen szerepelt, összesen 273 szavazatot
gyűjtött (míg például a várost
irányító Jobboldali Összefogás jelöltjeire 3190 voks
érkezett). Most először fordult elő a rendszerváltozás
óta, hogy az Ipartestület

egyetlen jelöltje sem jutott be
a képviselő-testületbe.
A közgyűlésen az is elhangzott, hogy a szervezet csak nehezen tudta elhárítani hosszabb
ideje húzódó anyagi gondjait,
amely már a fennállását fenyegette. Ezúttal is szoros büdzsével vágtak neki az évnek. A
működési források egy részét a
városvezetés adja, amely mint
civil szervezetet támogatja az
Ipartestületet.
Sz. K.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS
A LISZ Kft. 5630. Békés, Petőfi u. 21. szabad kapacitásának erejéig lakossági szolgáltatást vállal az alábbi munkákra:
– Szállítás MTZ traktorral, 7 tonnás pótkocsival
– Szállítás kistraktorral, 1 tonnás pótkocsival
– Gödörfúrás faültetéshez, oszlopállításhoz
– Ágaprítás traktorüzemeltetésű ágaprítóval
(max. ágméret 9-10 cm)
– Utcai fák nyakazása
– Fakivágás, aprítás láncfűrésszel
– Udvari, ház előtti pázsitok nyírása, karbantartása egész szezonra
– Kisebb épület-asztalos munkák (ajtók,
ablakok illesztése, javítása, beállítása, stb.)
– Konvektorok, gáztűzhelyek, gázüzemű
vízmelegítők karbantartása, javítása.
Érdeklődni a 66/411-177-es telefonon,
illetve a 70/311-38-01-es mobilszámon
lehet.
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Nyitott szívvel
Esther G. Wood írja: „próbáljunk meg tisztán és
becsületesen élni, a többiekre, a világra nyitott szívvel.” Interjúalanyom, Románné Tóth Julianna, a
református egyház lelkésznője életével, tetteivel,
egész lényével e hitvallás igazát bizonyítja. A mindössze 31 éves fiatalasszony szeméből tisztaság,
őszinteség és bizalom árad felénk, s a szíve nyitott a
jó felé. De győzze meg önöket inkább ő maga a
kíváncsi kérdéseimre adott válaszaival.
– Miért a nőknél szokatlan
lelkészi hivatást választotta?
– Nem attól függ a választás, hogy valaki nő vagy férfi,
hanem attól, hogy Isten elhívja a lelkészi szolgálatra és
meghallja ezt a hangot az
ember. Személyes életemet
tekintve hatással volt rám családom vallásossága, a gyerekkoromat végigkísérő hittanórák, később pedig az, hogy a
Szegedi Kis István Református Gimnáziumban tanultam.
Sokat jelentett számomra a
vallástanárommal, Katonáné
Nagy Andreával folytatott
beszélgetések sora. A nekem
rendelt utat kerestem, és ő
volt az, aki útba tudott igazítani és elindítani a Debreceni
Református Hittudományi
Egyetemen.
– Mi a feladata egy lelkésznek?
– A lelkésznek az a feladata, hogy a Krisztusban megismert örömhírt hirdesse. Egyszerűen megfogalmazva: van

Istenünk, aki szeret, mellettünk van és nem a bűneink
szerint bánik velünk, nem
elítél, hanem megment még a
kárhozattól is. Az elsődleges
feladatom az igehirdetés, mert
a hit hallásból születik. Az
igehirdetést cselekedetekkel
kell hitelesíteni. Így kap he-

lyet a személyes beszélgetés, a
lelkigondozás, illetve a gyermekekkel való személyes kapcsolat. Időm nagy részét vallásórák tartása és istentiszteleti
szolgálat teszi ki.
– Úgy hallottam, hogy már
gimnazistaként publikált.
Mit, miért és lesz-e folytatás?
– Az írás a szenvedélyem.
Amikor írok, akkor érzem
magam otthon és boldognak.

Az írás szeretete gyermekkorom óta kísér. Mivel nagyon
közel áll hozzám a történelem,
az első komolyabb lélegzetvételű írásom is ehhez kapcsolódott. Gimnazista koromban
dolgoztam fel Békés város
szerepét az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban.

Teológus koromban pedig feldolgoztam a Békési Református Egyházközség történetét a kezdetektől 1948-ig, melyet az önkormányzat könyvformátumban megjelentetett.
Az utóbbi időben az országos
református sajtóban jelentek
meg cikkeim, továbbá újságszerkesztéssel is foglalkoztam.
A jövőben ezt szeretném folytatni, kiegészítve szépirodalmi
írásokkal.
– Milyen egy lelkésznő magánélete?
– Minden napnak az az
egyik legnagyobb öröme,
amikor hazaérve megölelhetem a gyermekeimet. A férjemmel, aki szintén lelkész, a
sok elfoglaltságunk mellett
igyekszünk kiegyensúlyozott
lelki hátteret biztosítani a
kislányunknak, Júliának és a
kisfiunknak, Ágostonnak.
Tehát nem múlik úgy el úgy
nap, hogy ne ülnénk le egymással beszélgetni, mert így
tudunk segítségére lenni egymásnak. Azt élet formális feladataiban nagy segítségemre
van édesanyám, aki nem
ismer lehetetlent, ha rólunk
van szó. Fizikai és lelki erejével támogat bennünket mindenben. Remélem, én is ilyen
édesanyja tudok lenni a gyermekeimnek!
Gugé
Következő interjúalanyunk
Vámos Zoltán operatőr.

Gyerekek is ünneplik az újratelepülést
Békés újratelepülésének
300. évfordulójáról megemlékeznek a Dr. Hepp Ferenc
Tagiskolában is. Márciusban
az alsós, áprilisban a felsős
tanulókat hívta játékra és
alkotó vetélkedésre a diákönkormányzat. A „Békés projektre” előzetes alkotó feladatokkal pályázhattak az ügyes
kezű tanulók: városunk nevezetességeiről, műemlékekről
készítettek egyénileg vagy
csoportosan papírból, fából,
műanyagból
maketteket,
amelyből kiállítást rendeztek.
A számítógép virtuózainak is
volt lehetőségük az önkifejezésre: PowerPointos bemuta-

tót készíthettek Békés történelmével, nevezetes személyi-

ségeivel kapcsolatban, vagy
feldolgozhatták a városkép

Vállaljuk beton,
mûkô, gránit,
márvány, mészkô
felületek
tisztítását,
impregnálását.

06-30/576-4727

meghatározó, ismert műemlékeit, illetve számítógépes grafikákat készítettek az évforduló alkalmából.
A palettát színesítette a
várostörténeti feladatlap megoldása, valamint a Békés környéki népdalok gyűjtésének
lehetősége. Mindkét projektelemet a szaktanárok irányították és értékelték.
Zárásként faültetésre és
mini park kialakítására került
sor az iskolakert egyik sarkában, ahol felhívták a gyerekek
figyelmét arra, hogy védjék,
szépítsék városunkat, hogy ne
csak múltja, hanem élhető
jelene és jövője is legyen.

HÚSVÉT UTÁNI MÉREGTELENÍTÉS!
Szervezetünk fizikai, pszichikai és mentális szinten egyaránt piszkolódik, használódik, ezért méregtelenítenünk kell!
A méreganyagok mintegy 70 százaléka élelmiszereink által
jut a szervezetünkbe. Táplálékaink manapság töméntelen
tartósítószert, adalék-, színező-, és állományjavító anyagot
tartalmaznak. A szervezet rossz közérzettel reagál a mérgekre. Fájhatnak az ízületek, rossz lehet az emésztés, pattanásos
a bőr, állandó fáradtság és levertség uralhatja a hangulatot.
Ezért időről-időre gondoskodjunk olyan csökkentett táplálék
bevitelű napokról, amikor lényegesen kevesebb méreganyagot juttatunk a szervezetünkbe. Minden gyümölcs-, tisztítótea-, vagy vízböjt kúra célja, hogy a fokozott folyadék és a
csökkentett méreganyag bevitellel segítse a testünket az
öntisztulásban. A legkedveltebb méregtelenítési módszer az
ivólé böjt, amelyet végezhetünk gyümölcslevekkel, teákkal,
tiszta vízzel. A léböjt kúra célja, hogy a megnövelt (2-3
liter/nap) folyadékbevitellel feloldja a lerakódott méreganyagokat és kimossa a szervezetünkből. Ha rendszeresen végez
méregtelenítést és salaktalanítást, a szervezete meg fogja
hálálni. Kicsattanó egészség, könnyed élet, súlycsökkenés,
erős immunrendszer és szép, tiszta bőr lesz jutalma.
Jó egészséget, kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Új alkotmánya van az országnak. 262 igen, 44 nem és
egy tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés az új
alaptörvényt. Ez az alaptörvény legitim, nemzeti, nem
kirekesztő, ellenben integráló, hagyománytisztelő, de a
jövőbe tekintő, tiszteletreméltó alkotás - hangsúlyozta
Kövér László a zárószavazás után. Az új alaptörvény
magyar, de mint a magyar nemzet ezer esztendeje, befogadó. Az új alkotmány egyenjogú, államalkotó közösségeknek tekinti az országban élő nemzetiségeket. Az
Országgyűlés elnöke kiemelte, hogy az új alaptörvény történelmünk és civilizációnk alapjaként fogadja el a kereszténységet, biztosítva ugyanakkor mindenki számára a lelkiismereti szabadságot. Az emberi és polgári jogokat az
Európai Unió Alapjogi Chartája alapján állapítja meg,
valamint szót ejt az emberek önmaguk, családjaik és
közösségeik iránti felelősségéről és kötelezettségeiről is.
Kövér László beszéde végén köszönetét fejezte ki az
állampolgároknak és közösségeiknek, a szakembereknek
és műhelyeiknek, a konzultációs testület minden tagjának, valamint minden képviselőnek, aki részt vett hazánk
új alkotmányának a megalkotásában.

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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Hamarosan itt a Békés Kártya!
Hamarosan, várhatóan még ebben a hónapban
hozzáférhetővé válik az úgynevezett Békés Kártya, amely kizárólag a város területén különféle
kedvezményekre jogosít fel.
A boltok és szolgáltatók
önkéntesen és díjtalanul csatlakozhatnak a kezdeményezéshez – hangzott el a helyi vállalkozóknak a napokban tartott tájékoztatón. Varga Zsófia, a kulturális központ munkatársa hozzátette: a Békés
Kártya a lakosoknak 1000 Ft-

ba kerül majd. A díj mindenekelőtt a kártya valamint a
kíséretként adott, a kedvezményeket felsoroló füzet előállítását, és a marketinget fedezi. A fennmaradó részt a
Dánfoki Üdülőközpont felélesztésére fordítják.
A vállalkozók százalékban

megállapított vagy egyéb kedvezményt adhatnak a vásárolóknak, megrendelőknek, ennek vállalása önkéntes, és mindenkinek jár, aki a kártyát felmutatja. A Békés Kártyától azt
várják, hogy növeli a békésiek
vásárlókedvét, helyben. Továbbá – mint Koszecz Sándor, a
kulturális központ igazgatója
hozzátette – kiváló eszköz a
közösségi összefogásra.
Máris több vállalkozó, a teljesség igénye nélkül: papírbolt, játékbolt, ruházati üzlet,

továbbá vendéglátós, taxis
bekapcsolódott. Kedvezményt
fog adni az Uszoda, a Dánfoki
Üdülőközpont is. A kör folyamatosan bővül.
A kártyát a kulturális központban lehet megvásárolni,
várhatóan május legvégétől.
A tervek szerint azok, akik
részt vállaltak a Dánfoki
Üdülőközpont takarítási akciójában, május 28-án, ünnepélyes formában és ingyenesen
vehetik át az első Békés
Kártyákat.
Sz. K.

Cserkésztalálkozó Szegeden
A Magyar Cserkészszövetség V. szegedi kerülete az idén
is megrendezte az 1879-es
pusztító tiszai árvízre való
emlékezést. A Dóm tér előtti
lépcsőn Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, Kondé

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Ház eladó a Lánc u. 19. alatt. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/999-78-77.
Békésen új építésű padlásteres ház nagy
melléképülettel eladó. Nagycsaládnak vagy
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 30/549-76-97.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Bélmegyeren, a Dózsa u. 9. alatt, egyszobás, komfortos, kisebb téglaház eladó.
Érdeklődni Domokos Bélánál a Völgy u. 2.
szám alatt.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békés központjában kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal vagy nélküle eladó. Érd.:
30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Ház eladó. 70/554-93-93.
Békésen, a Baky utcában II. emeleti, egyszobás, 50 m2-es lakás eladó. Érd.:
20/265-01-55.
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.
Ház eladó 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.
A Mátrában, megélhetést biztosító ötszobás ház gyógyfürdő és horgásztó közelében eladó. Tel.: 36/371-006.
Földszinti, felújított lakás téglaházra cserélhető. Érd.: 30/51-80-728.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó a Vásárszél u. 7/B-ben első emeleti
egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14-58.

Eladó Rosszerdőn téglaépítésű ház ipari
árammal nagy portán. Érd.: 20/213-13-05.
Békésen sürgősen eladó kétlakásos kertes ház, vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 30/
25-23-032.
A Fáy u. 11-ben 1. emeleti, másfélszobás,
teljesen felújított lakás eladó. Érd.: 30/2997-907.
A Szabó D. u. 17. szám alatti négyszobás,
pincés ház 1140 m2 telken eladó. Érd.:
30/29-97-907.
Bélmegyeren gazdálkodásra alkalmas
tanya eladó, villany, ásott kút. Érdeklődni
Domokos Bélánál a Völgy u. 2. szám alatt.
Téliesített nyaraló sürgősen eladó a Malomasszonykertben, Víz, villany van, jószág
tartására alkalmas. Érd.: 70/578-06-55.
Kertes ház eladó vagy kiadó. 70/651-75-34.
Ház eladó a Kodály u. 33. szám alatt. Érd.:
30/412-86-46.
Mezőberényben kétszobás + amerikai
konyhás, 12 éve épült ház eladó. Nagy fedett terasz, garázs van. Érd.: 30/355-24-38.
Tarhoson kétgenerációs családi ház eladó
vagy kiadó. 30/30-84-916.
Kertes ház eladó nagy telekkel a Hegedűs
u. 5. alatt. 30/423-58-79.
Békésen földszinti, háromszobás, nagykonyhás, egyedi mérős, kis rezsijű lakás a
központban eladó vagy másfélszobásra
cserélhető értékkülönbözettel. Érd.: 30/
45-00-567.
Kertes ház eladó bontásra nagy udvarral
Békésen a Tóth u. 9. szám alatt. Érd.: 30/
844-90-72.
126 m2-es kétszintes lakás a belvárosban
eladó. Érd.: 30/27-38-416.
Eladó vagy értékegyeztetéssel elcserélhető
békési tömblakásra egy városközponti,
felújított családi ház. Tel.: 70/310-88-07.
Békéscsaba-Fényesen háromszobás ház
eladó. 20/329-38-88.
Háromszobás ház nagy udvarral, dupla
fűtéssel eladó. Érd.: 66/415-439, délután.
Csendes környezetben 100 m2-es tégla
kockaház áron alul eladó. 70/360-50-36.
Békésen a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Bánhidán frekventált helyen, a Körösparthoz közel négyszobás kertes családi
ház eladó. Árpád u. 11. Érd.: 70/516-52-41.
Kamuton ház sürgősen eladó. 70/539-09-40.
Kis ház eladó a Kopasz u. 10. szám alatt.
Gázkonvektoros, nagy portával. Érd.:
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Baky utcában II. emeleti, 50 m2-es egyszobás lakás eladó. 20/265-01-55.

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. MÁJUS 10. KEDD 12 ÓRA.

Lajos a Dóm plébánosa, és
Buday Barnabás országos elnök ismertette a napi programot, majd megkezdődtek a
foglalkozások. Kézműves sátrakban lehetett ügyeskedni,
kiállítások mutatták be a

Apróhirdetések
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGATLAN 10-15 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.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis téglaház eladó a Teleky utca elején a
buszmegállónál 3,7 millióért. Tel.: 30/65470-88.
Háromszobás ingatlan 860 m2 telekkel a
városközponthoz közel gazdasági épületekkel sürgősen eladó. Érd.: 30/367-8304. Irányár: 4,5 millió Ft.
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.
A Köröshöz közel kétszobás kertes,
összkomfortos ház eladó vegyes tüzeléssel. Gázfűtés is van. Irányár: 5 millió Ft.
Tel.: 20/387-49-77.

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 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 vagy kizárólag főtér közeli tömblakásra cserélhető egy teljesen felújított 80
m2-es kétszobás, nappalis, vegyes tüzelésű lakóház fűthető garázzsal a Fürdő
és Dánfok vonzáskörzetében, akár berendezéssel együtt. Irányár: 12,8 M Ft. Érd.:
70/678-31-55, csak hétvégén.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés, 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.
Adyn negyedik emeleti, 59 m2-es, két fürdőszobás, egyedi lomkamrás lakás 5,5
millió Ft-ért eladó: Érd.: 20/248-50-87,
egész nap.
Társasház eladó Irányi 51. alatt. Ár: 5,5
millió vagy megegyezés szerint. Érd.: 70/
776-88-33, 66/634-238.
Békés-Dánfokon kétszobás, összkomfortos, téliesített nyaraló eladó 6 millió Ft-ért.
20/958-41-67.
Sürgősen, áron alul 6 millióért eladó Békésen a Veres P. téren egy 2,5 szobássá
átalakított erkélyes, egyedi gázkazános
lakás. Házra is cserélhető hasonló értékben. Tel.: 30/476-93-80.
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

Kétszobás, első emeleti, felújított lakás eladó
a Karacs Teréz utcában. 30/261-99-66.
Ház eladó a Magyari u. 41. szám alatt.
Érd.: 70/509-36-08. Irányár: 8 millió Ft.
Háromszobás, régi típusú családi ház, 700
m2-es kerttel, udvarral, központhoz közel
eladó. Irányár: 8 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.
Szigetvári 22. alatt 3,5 szobás kertes ház
eladó 9,5 millióért. Érd.: 20/36-29-690.
Kert u. 15. szám alatt ház eladó 9,9 millió
Ft-ért. Érd.: 20/972-10-49.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Karacs lakótelep 2. tömb
mögött május elsejétől. 30/261-99-66.
30 m2-es üzlethelyiség + vizesblokk
kiadó. Békés, Kossuth u. 22. (a buszpályaudvarral szemben.) Érd.: 30/851-25-31.
Békéshez közel hétvégi ház albérletbe
kiadó. 20/463-25-33.
Karacson lakás kiadó. 30/214-75-81.

cserkészéletet, különös tekintettel a tavalyi nagytáborra.
A lovaglást is ki lehetett próbálni, a kisebb cserkészeket
játék várta. Városismertető
vetélkedő, nyomozójáték színesítette a programot, a

toronyba is fel lehetett menni. A kitartókat záró programként tábortűz és éjfélig
tartó éjszakai játék várta.
Dr. Budur Lajos,
1118. sz. Hunyadi János
Cserkészcsapat

250 cm3 csepptankos Jawa forgalmival
eladó vagy elcserélhető. Érd.: 30/457-23-02.

Kúpcserép eladó. Érd.: 30/94-35-500.
Eladó: emeletes ágy 12 ezer Ft-ért, Samara első lámpák 2000 Ft/db. Érd.: 70/
94-10-558, 30/263-95-95.
Bontott B-30-as vagy B-38-as téglát
vásárolnék. Tel.: 30/213-92-16.
ETI-25 gázkazán és 80 l gázbojler kiváló
állapotban eladó. Érd.: 30/27-37-807.
Kéményes gázkonvektor, Csepel 111-es
varrógép eladó. Érd.: 20/97-21-049.
Eladó: kerek asztal 2 székkel, szögletes asztal két székkel, szivattyú, mosógép, centrifuga, kasza, sarló, szalagfűrész motorral,
ruhafogas, rádió, DVD. 70/554-93-93.
Kertes házban lévő ingóságok eladók.
Tel.: 30/262-64-34.
Lucernamag eladó. 70/286-39-63.
Eladó: horgászcsónak, fürdőszobaszekrény,
férfi bőrdzseki, férfiöltöny, Technics deck,
Himage dvd lejátszó, másfél éves törzskönyves Shain pei kan. Érd.: 20/36-29-690.
Új garanciális kombinált Indesit 220 literes
hűtő-fagyasztó eladó. Érd.: 30/462-96-13.
Atrix BMX kerékpár védőfelszereléssel,
alkatrészekkel eladó. Hálószobabútor,
konyhabútor, ülőgarnitúra eladó. Tel.:
20/584-36-01.
Stihl motoros kasza eladó. 30/750-98-91.
Rossz akkumulátort veszek. 30/230-58-53.
Eladó: 3 db 25 literes befont üveg és 2 db 50
literes kosaras üveg, szobapáfrányok, leánderek. Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Jó állapotú hűtő, 50 literes fagyasztó,
csaknem új forgótárcsás mosógép, centrifuga eladó. Érd.: 30/240-48-34.
630-as Slavia és IZS 38-as légpuskák
eladók. Tel.: 20/228-58-66.
Háromfiókos fagyasztószekrény, diófa
hálószoba bútor, rekamié + 2 fotel, dohányzóasztal eladó. Tel.: 66/410-323.
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. Üstház
üsttel. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, 4 db
VW bogár alufelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev láda. Érd.:
30/376-69-16.
1 db fiú összteleszkópos 26-as MTB
kerékpár megkímélt állapotban, és 1 db
horgászcsónak 480x100 cm-es eladó.
Érd.: 20/47-56-754.
Hajdu centrifuga és dobhibás Whirpool
mosógép eladó. Tel.: 20/42-86-110.
1960-as évekbeli pedálos, motorhibás
komár eladó 15 ezer Ft-ért. 70/385-18-40.
2375x2000 Hörmann típusú önműködő
redőnyös garázsajtó (nem téliesített)
eladó. Érd.: 30/496-37-23.
Eladók: befőttes üvegek, járókeret, szobavécé, 3+2+1-es garnitúra, szekrénysor,
1 db régi típusú fotel. 30/631-84-79.
300 q akáctuskó eladó. Érd.: 30/496-37-23.
Cirkolafűrész 500-as motorral, 3 fázisú
eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Beltéri új ajtók 90/210, 380V-2,2 kW villanymotor, Renault Express elsőfutómű
kpl, Renault 19-es alkatrészek, 200 literes
vashordó eladó. Érd.: 30/213-92-16.
Eladók: használt franciaágy, fehér hintaszék, tükrös szekrény. Építési törmelék
ingyen elvihető. Érd.: 30/29-97-907.

ÁLLAT
Kotlók, valamint keltetni való tojás eladó.
20/463-25-33.
Póniló sürgősen eladó. Tel.: 70/222-10-48.
2 db fajtiszta pulikölyök eladó. Tel.: 70/7792-811.

TÁRSKERESÉS
59 éves férfi intelligens, házias, korban hozzáillő hölgyet keres tartós kapcsolatra. Csak
SMS-t kérek, felhívom! Tel.: 30/384-92-65.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Német-magyar-német magánlevelek, munkavállaláshoz szakmai önéletrajzok fordítását vállalom (gépeléssel is). Tel.: 20/37190-51, 20/56-10-160.
Figyelem! Csak munkát keres vagy ajánl
hirdetést teszünk közzé. Szolgáltatás elvégzését kínáló vállalkozók keretezett és
színessel szedett hirdetéséért fizetni kell.
Érettségivel, felsőfokú német nyelvtudással, mindkét nyelven gépírói gyakorlattal,
nyelvoktatásban sokéves tapasztalattal
munkát keresek. Tel.: 30/476-93-80.
Kőműves, udvaros, karbantartó vagy éjjeliőri
munkát keresek. Akár részmunkaidőben,
minimálbérért is. 30/299-31-46.

Májustól kétszobás albérletet keresek
25 ezer Ft-ig, legfeljebb egy hónap kaucióval. Minden megoldás érdekel. 70/
567-08-99.

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

KERT

Nyugdíjas férfi alkalmi munkát keres. Érd.:
30/213-91-16.

INGATLANT KERES

Sebők kertben kert eladó. Faház, villany,
kút van. Érd.: 20/20-60-161.
Szécsénykertben 500 négyszögöl lucernaföld kiadó. Tel.: 66/634-920.
A Malomasszonykertben bekerített, belterületi, 3550 m2-es kert gyümölcsfákkal
kis házzal eladó. Érd.: 30/968-46-15.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó termőföld. Kis szerszámos faházzal. Érd.:
20/622-81-10.
Jégvermi kertben 1500 m2-es terület eladó
vagy művelésre kiadó. 30/927-14-41.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson 51 eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Traktor és utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
3 mázsáig szállító utánfutó eladó. 30/6688-978.
Két db MZ, valamint TZK kéthengeres
kistraktor 5 év műszakival, ekével, utánfutóval eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Traktor után való tengelyes állatszállító
pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.:
66/411-857, este.

EGYÉB
Üvegszálas csónak, elektromos motorral
eladó. 20/345-19-78.
Száraz helyen tárolt, esőmentes kisbálás
búzaszalma és besztercei szilvából készült,
házi főzésű lekvár eladó. 30/433-79-89.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
140x200 cm-es franciaágy jó állapotban
15000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/43-41-480.
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.
Tomas motoros rotakapa kapahiányos
fűnyíróval, Lada csomagtartó, Lada differenciálmű eladó. Érd.: 30/213-92-16.
2 m x 3 méteres gépi perzsaszőnyeg
megkímélt állapotban olcsón eladó. Érd.:
70/771-86-46.
Egy Nortonkút és egy hálózati árammal
üzemelő komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Megkímélt pelenkázós szekrény, narancssárga nagykerekű babakocsi, hálós járóka, Avent mellszívó eladó. 30/750-98-91.
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Békési szólótáncos sikerek
is erősítik. A Békéscsabán
rendezett regionális selejtezőn
a több mint 80 produkciót
felvonultató versenyen táncosaink kiválóan helyt álltak és
a Balogh-Simon páros beju-

Május 10. kedd 10 órától
Egészségnap. 10-14 óra: ingyenes egészségügyi
állapotfelmérés, 18 óra: előadás nagyszüleink
házi gyógymódjairól, 19 óra: ételbemutató.
Előadó: Somogyi Lehel életmód tanácsadó.
Bibliaház (Petőfi u. 29.)
Május 11. szerda
Véradások. 8 óra-10:30 között a bélmegyeri
művelődési házban, 12 óra-14:30 között a tarhosi művelődési házban.
Május 13. péntek 17 óra
Gazsó János fotókiállítása. Bővebben lapunk 6.
oldalán.
Békési Galéria

mint 300 nevezett versenyzővel. A verseny négy korcsoportban, egy kötelező táncanyag (nyírségi táncok) és egy
szabadon választott táncanyag 2-2 perces előadásából

Anikó-Simon Zoltán eleki
táncokkal és Fábián LauraKovács Balázs magyarpalatkai táncokkal a 4. korcsoportban indult. Mindannyian a
Belencéres Néptáncegyüttest

tott az országos döntőbe, ahol
idén 60 táncos produkció versenghet, június első hétvégéjén. Felkészítő tanárok: Mahovicsné Ladányi Anita és
Mahovics Tamás.

Édes anyanyelvünk
Anyanyelvünk valóban édessé válik, ha szépen és helyesen
használjuk. Leginkább azok a
diákok /s felnőttek/ értenek
ezzel egyet, kik e természetes
képességüket összemérik az
országos Kazinczy Ferenc Szép
Magyar Beszéd Versenyein. A
több fordulós versenye során,
vannak kik „elvéreznek”, s vannak kik továbbjutnak. Idén
megyénket két középiskolás
diák képviselte ezen megmé-

rettetésen: egy orosházi leány
és a Szegedi Kis István Református Gimnázium 13/B osztályos tanulója D. Nagy Gábor

Bence. A kitüntető Kazinczydíjat mindössze 15-en kaphatják meg. A 60 versenyzőből
álló mezőnyben városunk diákja derekasan helytállt és jogos
büszkeséggel mondhatja el,
neki sikerült, elnyerte e díjat.
Felkészítője Gellénné Körözsi
Eszter pedig büszke lehet tanítványára, aki sok szépreményű
díjvárományost „körözött le”
teljesítményével. Gratulálunk
mindkettőjüknek!
Gugé

Keresztrejtvény a közlekedésbiztonságról
Válaszolja meg a kérdéseket és írja be a
kérdés sorszámának megfelelő kockába (a
kocka feletti szám a kérdések sorszámát jelöli). Ezt követően végezze el a számtani műveleteket. Ha helyesen válaszolt valamennyi
kérdésre, megkapja a végeredményt.
Legfeljebb hány km/h sebességgel szabad
közlekedni…
1. Kerékpárúton?
2. Személygépkocsival autópályán?
3. Lakott területen kívül kerékpárral, ha a
kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot
nem visel?
4. Gyalogjárdán, amennyiben az úttest
kerékpározásra alkalmatlan, a gyalogosok
zavarása nélkül?
5. Elromlott járművet vontató gépjárművel?
6. Hólánccal felszerelt gépjárművel?
7. Segédmotoros kerékpárral?
8. Személygépkocsival lakott területen kívüli egyéb úton?
9. Lakott területen kívül kerékpárral, ha a
kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot
visel és utast nem szállít?
10. Olyan járművel, amelynek kerekei fúvott
gumiabronccsal felszerelve nincsenek?

11. Mezőgazdasági vontatóval?
12. Lakott területen kerékpárral?
13. Lakó-pihenő övezetben?
14. Motorkerékpárral lakott területen belül?
15. Lassú járművel, valamint lassú járműből
és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel?
16. Személygépkocsival autóúton?
17. Teherszállításra kialakított motoros triciklivel?
18. Gyalog és kerékpárúton közlekedő járművel?
A rejtvény helyes megfejtői között 5 láthatóságot növelő termékeket tartalmazó
ajándékcsomagot sorsolnak ki. A nyerteseket postán értesítik. Beküldési cím: Békés
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, 5600
Békéscsaba, Bartók B. út 1-3.
Beküldési határidő: május 31.

Május 13. péntek 18 óra
Molnár V. József magyarságkutató, címzetes
egyetemi tanár előadása a Hazatalálás sorozatban „A Hétboldogasszony” címmel. Belépés
ingyenes!
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Ifjú békési táncos tehetségek.

Május 14. szombat 10-13 óra
Békés Megyei Német Nemzetiségi Kulturális
Gála.
Kulturális központ

Május 14. szombat 10-17 óra
V. Nefelejcs Vigalom. Bővebben a 4. oldalon.
Békési Tájház (Durkó u. 8.)
Május 14. szombat 12 órától
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés ebédje.
Dübögő étterem
Május 14. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC - Gyöngyösi KK bajnoki
férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Május 18. szerda 11 óra
A Múzeumi Világnapon kiállítás nyílik Görgényi Tamás és Görgényi Éva alkotásaiból.
Békési Galéria
Május 19. csütörtök 13 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Férfiak és Apák Napja (szalonnasütéssel).
Békési Tájház
HÉTVÉGE

Május 7. szombat 17 óra
Békési FC – Méhkeréki SE bajnoki labdarúgó-mérkőzés
Sportpálya

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 26. – MÁJUS 12. KÖZÖTT

Május 21. szombat 15 óra
„120 év – 60 perc” címmel Ferenczi Sándor
helytörténész vetítéses előadása Békésről a
Békési Múzeumbarátok Köre szervezésében.
Tájház

HÉTVÉGE

állt. A Békési Kistérségi Iskola, Művészetoktatási Tagintézményét három páros
képviselte: Balog Edina-Varga Richárd a 3. korcsoportban
kalocsai táncokkal, Balogh

HÉTVÉGE

A 2011-es év tavaszi-nyári
időszakában rendezik meg a
Gyermek Néptáncosok XII.
Országos Szólótánc Fesztiválját. A selejtezőket hat
helyszínen tartották több

Május 21. szombat 17 óra
Mezőberényi FC - Békési FC bajnoki labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Egy nyelvet beszélünk
IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK
Egy kedves barátnőm tette ki a skype-ja
üzenőfalára az egyik gyereke rajzát meg a
következő verset: „Falu végén van a házunk,
/a bozótból ki se látszik,/ de a cinke, ha
leröppen, /küszöbünkön vacsorázik.” Weöres
Sándor tollából való, az imádott Rongyszőnyeg néhány sora. A hangulata megkapó, a
ritmusa olyan, mintha a kislányok ugróiskoláznának: ti-ti-tá-ták sora. Az irodalmárok,
akik rosszul éreznék magukat, ha nem tudnának mindent megnevezni, úgy hívják:
ionicus a minore. Persze nem Weöres használta ezt a verslábat először, hanem Anakreón valamikor a Kr. e. V. században. Róla
azt tartották, hogy a bor és a szerelem költőjeként ódzkodott a politikáról írni – így utólag sem lehetünk elég hálásak neki. De nézzük meg Radnóti fordításában azt a sokak
által ismert művét, amit ebben a versmértékben írt! „A halánték deres immár, / a haj
őszül koponyámon, / fiatalságom elillant, /

feketéllnek fogaim már, / odavan múltam, az
édes, / rövid és bús, ami jön még…” - és így
tovább. A ritmus ugyanaz, de ugye, mennyire távol áll attól az idilltől, amit Weöresnél
láttunk? No persze, azért Anakreón sem volt
mindig vigasztalhatatlan: „Az asszonyok
beszélik, / Anakreón, öreg vagy,/ végy csak
kezedbe tükröt, / s nézd, a hajad kihullott, /
és homlokod kopasz már./ De én hajammal
épen, / habár van is vagy elment, / nem gondolok, csak azzal, / hogy jobban illik élni / az
ősznek a gyönyörrel, / minél közelb halála.”
Azaz: a fiataloknak még sok idejük van, ki is
használhatják, az idősebbek viszont (akik
Anakreónnál mondjuk a harmincasokat
jelentik!) már érzik korlátaikat, és a közelítő
vég előtt még igyekezzenek jól érezni magukat. Talán nem lepődnek meg, ha elárulom,
a vers fordítója, Csengery János kopasz is
volt, meg ősz is.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Sportoló utánpótlást toboroztak
a helyi klubok

Súlyemelő aranyérmek
a területi minősítőről
Péter teljesítménye is, aki szintén megjavította egyéni legjobbját és magabiztosan nyert.

A második alkalommal megrendezett Békési
Nagy Sportágválasztó rendezvény több száz
békési gyermeket mozgatott meg. A rendezvény
célja, hogy bemutatkozzanak a helyben vagy a
környékbeli településeken elérhető sportszervezetek, toborozzák jövendő sportolóikat.

Horgász
szemmel

FOTÓ: LAKATOS GYULA

VÍZBEN OLDÓDÓ
SEGÉDANYAG

A felvételen balról jobbra: Csató István, Papp Balázs, Prorok Péter.

melői. A legjobb teljesítményt
a serdülőkorú 85 kg-os Papp
Balázs nyújtotta: hat jó fogásgyakorlattal teljesített és közben háromszor javított egyéni
csúcsot. Természetesen megnyerte a versenyt. Dicséretes a
szintén serdülőkorú Prorok

Ugyanebben a súlycsoportban
Ilyés Patrik harmadik lett.
A juniorok 94 kg-os mezőnyében aranyérmet akasztottak Csató István nyakába is –
tájékoztatott Balog János, a
békési súlyemelő szakosztály
edzője.
L. Gy.

Ezüstérmek az utánpótlás
diákolimpiáról
A Kaposvárott nemrégiben megtartott Utánpótláskorú Ökölvívók Diákolimpiáján öt versenyzővel indult a Surman Box Club. A rangos versenyen
62 egyesület 257 versenyzője lépett szorítóba.
Csordás Balázs a serdülőknél
a 80kg-os súlycsoportban nem
talált ellenfelet, így nem szerepelhetett. Csapó Elek a serdülők 40 kg-os mezőnyében egészen a döntőig menetelt, ahol
egy pécsi öklözőtől kikapott. A
serdülők között a 41,5 kg-os
kategóriában húzott kesztyűt
ifj. Surman Zoltán, aki szintén
eljutott a döntőig. Ott nagy
csatában 3:2 arányban alulmaradt egy halászteleki bokszolótól. A junior 54 kg-os kategó-

riában lépett kötelek közé
Szalontai Mihály, aki a legjobb
nyolc között vitatható pontozással kapott ki főváros ellenfelétől. A junior 75kg-osok között Váradi Tamás egészen a
döntőig küzdötte magát, ahol
egy kőszegi bokszolótól pontozásos vereséget szenvedett.
Edzőjük, Surman Zoltán
elégedetten értékelt, hiszen a
négy szorítóba lépett versenyzője közül hárman ezüstéremmel térhettek haza.

A modern pontyhorgászat
egyre többet használt terméke
a pva, vagyis a vízben oldódó
segédanyag. Ezek között is a
pva-háló és a zacskók a leghatékonyabbak. Használatuk
egyszerű: a zacskóba száraz
magvakat, vagy pva barát áztatóval beitatott pelletet, vagy
etetőanyagot is használhatunk. A zacskó és háló ereje
kimagasló, hiszen közel százméteres dobásokat is ki kell
bírniuk. A nagyobb dobásoknál a légellenállás miatt erősebb botot érdemes használni.
A pva lényege a következő:
pontosan az etetett helyre juttatjuk a szerelékünkkel, a csali
körül oldódó illatfelhő kapásra ingerli a halakat, koncentrált a csalogató hatás, gyors az
eredmény. Eredményessége
önmagáért beszél. Jó tanács:
nedves kézzel ne használjuk.
Szekerczés Sándor

A Sportcsarnokban, a grundon és környékén bemutatkozott, kipróbálási lehetőséget és
szaktanácsadást kínált a teljesség igénye nélkül a sakk, a
tenisz, a kosárlabda, a kézilabda, a labdarúgó, az asztalite-

si lehetőségekkel. A klub edzője Kovács Ottó, aki egykor a
békéscsabai színekben remek
nemzetközi eredményeket elért Szabados Bélát is edzette.
Részletekért a Békési Uszodában lehet érdeklődni.

Széll Gábor, hatodik mesterfokozatú Wing Tsun
kung-fu edző lapunknak arról beszélt, hogy eléggé
nagyra nem becsülhető nevelő hatása van a sportnak,
legyen az küzdősport, vagy
csapatsport vagy egyéb. Mint
kifejtette, a gyerekek elé példaképeket és értelmes szabadidő eltöltési lehetőségeket
kell állítani, erre kiváló lehetőség az ország számos pontján egy időben megrendezett
Nagy Sportágválasztó. A

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A közelmúltban Békéscsabán, a területi minősítőn versenyeztek a Békési TE súlye-

A kipróbálható sportágak közül a sakkozás is sok gyermeket érdekelt.

nisz, az ökölvívó, a súlyemelő,
az aerobik, az íjász, a rögbi, a
kajak-kenu és az atlétikai szakosztály. Újdonságként szolgált,
hogy a nemrégiben életre
hívott Békési Origo Úszóklub
is megjelent. A klubba 6 éves
kortól várnak gyerekeket edzé-

A szokásoknak megfelelően
ismert és a gyerekek elé példaképként állítható sportolók is
eljöttek. Így Vadkerti Attila,
negyvenkétszeres magyar válogatott kézilabdázó, Nagy
Péter hatszoros magyar bajnok súlyemelő.

Wing Tsun kung-fu Békésen
is elérhető önvédelmi sportág, melyet egyébként az
országban több mint 100
klubban oktatnak, és ezt tanítják országunkban a katonáknak, rendőröknek, kommandósoknak is.
Sz. K.

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

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.
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