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Ünnepi beszédében Izsó Gá -
bor polgármester mások mel-
lett arról beszélt, hogy az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harccal kapott olyan erőt, érzel-
mi többletet a ma gyar nemzet,

amely végül el ve zetett függet-
len államiságunkhoz. Feleleve -

nítette a ko rabeli békési törté-
néseket is, megállapítva, hogy

Békés lakossága egyhangú lel-
kesedéssel csatlakozott a forra-
dalomhoz. Környékünkön har-
cok nem folytak, de a nemzet-
őrségbe néhány hónap alatt
közel ezerötszáz fő je lentkezett
Békésről. Közülük több mint
négyszázan a délvidéki csataté-
ren vették ki a részüket a sza-
badságharcból, hősiességüket
több korabeli leírás is említi,
néhányan hősi halált haltak. A
szabadságharc bukását követő-
en a békésiek hűen ápolták ’48
hagyományát, a választásokon
mindig függetlenség párti kép-

viselőt választott képviseletére
a város polgársága. 

A jelenkorra aktualizálva
beszédét Izsó Gábor ezt
mondta: 

– Akárcsak 1848-ban, most
is sorsdöntő fordulópont előtt
áll hazánk, helyünket keressük
az újraszerveződő világban, s
Európában egyaránt. Úgy hi -
szem, elszántságban ma sincs
hiány, és mint oly sokszor a
múltban, nemzetünk erre a
kihívásra is egységesen, össze-
fogva adja meg a választ. 

Folytatás a 2. oldalon

Együtt ünnepelt a város március idusán
Sokan ünnepelték
együtt az első igazi tava-
szi napon március 15-ét
Békésen. A Forradalmi
emlékműnél becslések
szerint mintegy 600-700
személy vett részt az
ünnepségen.

Mucsi András erről la pun-
kat tájékoztatva el mond ta:
tárgyaltak Szakál Ferenc
helyi polgármesterrel, aki je -
lezte, hogy kérelmezi a ma -
gyar állampolgárságot, csak-

úgy, mint a településen töb-
ben, és ebben a békési önkor-
mányzat segítségét is kérik.
A kereszténydemokrata poli-
tikus nemzetpolitikai jelen-
tőségűnek minősítette az
eseményt, hiszen így helyre-
állhat a ma gyar nemzet poli-
tikai egy sége. Utalt arra is,
hogy Vajda ságban a Ma gyar -
ittabé melletti román nem-
zetiségű falu lakóinak szerb-
román kettős állampolgársá-
ga van, de a szlovákok által
lakott szomszédos faluban is
mindenkinek van szlovák
útlevele, mivel a szlovák ál -
lam megadta a vajdasági
szlovákoknak a kettős állam-
polgárságot. Nem érti a na -

pokban zajló szlovákiai vitát
a magyar kettős ál lampol-
gárság körül. 

Izsó Gábor polgármester a
legutóbbi testületi ülésen
úgy reagált, hogy már gyer-
gyószentmiklósiaktól és
nagyszalontaiaktól is érke-
zett kérés a kettős állampol-
gárságra, és a polgármesteri
hivatal munkatársai dolgoz-
nak a kérelmek feldolgozá-
sán. Dr. Csarnai Ju dit osz-
tályvezető elmondta: renge-
teg kérelem érkezett, és mi -
vel egy-egy kérelem feldol-
gozása fél-egy óra, májusig
minden szabad hely már be
van töltve, de igyekeznek
min  den üggyel foglalkozni.

Magyarittabé magyarjai is kérik 
az állampolgárságot

Negyedik alkalommal nyerte
el Békés város a Kerékpá ros -
barát Település címet. A te lepü-
lésnek járó elisme-
rést Schváb Zol -
tán közlekedési
he lyettes államtit-
kár adta át a
kö z e lmú l tban
Bu  da pesten. A ta -
valy negyedik al -
kalommal meg-
hirdetett pályázat
olyan települése-
ket díjazott, amelyek rendezési
tervében a kerékpározás feltéte-
leinek fejlesztése kellő hang-
súllyal szerepelt, ahol a kerék-
páros infrastruktúra ki magasló
minőségű, és a szemléletformá-
lást akár kampányokkal, okta-

tási programokkal is támogatta.
A helyettes államtitkár a tele-
pülések jelenlévő képviselőinek

kifejtette, az Új
Széchenyi Terv
Köz lekedés Ope -
ratív Prog ramjá -
ban és a Regionális
Operatív Prog -
ram jaiban már
megnyitott kiírá-
sok összesen min-
tegy 15 milliárd fo -
rint értékben tesz-

nek elérhetővé uniós forrásokat
kerékpárutak, kerékpáros léte-
sítmények fejlesztésére. Békés
me gyében Békéscsaba idén első
alkalommal nyerte el ezt a cí -
met, míg Szarvas és Déva vá nya
tovább viselheti.

Ismét Kerékpárosbarát
Település lett Békés

A kiváló békési gyógyvíz
mellett a legmodernebb esz-
közök is várják majd a reuma-
tológiai problémákkal küszkö-
dőket. Hévíz és Mórahalom
mellett hamarosan itt is a gyó-
gyulni vágyók rendelkezésére

áll a mintegy hatmillió forint
értékű különleges masszázs-
kád, az úgynevezett „Cara -
calla-kád”, amely a masszás és
a fényterápia elegyével egyén-
re szabott gyógyulást eredmé-
nyez. Emellett több, korszerű

fizioterápiás eszközzel is gaz-
dagodik Békés.

Az intézmény Körösi Cso ma
Sándor utcai ingatlanában üte-

mezetten zajlanak a munkák.
Az épület tetőszerkezete már
90 százalékban készen van, a
külső munkálatok, így a csator-
navezeték és a parkoló kiépíté-
se is jó ütemben halad. Jól áll-
nak az elektromos munkálatok
is, a belső munkák zárásaként
álmennyezetet he lyeznek fel.

Nyáron már 21. századi
körülmények között, korszerű
orvostechnikai műszerekkel
várja a kistérségből érkező
betegeket a békési egészség-
ügyi intézet reumatológiája-
fizioterápiája.

Fényterápiás masszázskád is szolgálja a betegeket
Lassan a végéhez közeledik a kistérségi járóbe-
teg-szakellátó intézmény felújítása. Májusban el -
kezdődhet a gyógyászati intézmény műszaki áta -
dása, és június végéig minden a helyére kerülhet
ahhoz, hogy a 650 millió forintból megújuló köz-
pont fogadni tudja a kistérségi körzet több mint
40 ezer lakosát.

A medenceszerkezet már készen áll, jelenleg a nagymedence burkolása,
a termálvízszakaszok kiépítése és gépészeti munkák zajlanak. Ezeket
mutatja be Meleg Mihály építésvezető Izsó Gábor polgármesternek.
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Március 27-én vasár-
nap kez dődik a nyári
időszámítás. Az európai
gyakorlatnak megfelelő-
en hajnali 2 órakor 3
órára, azaz egy órával
előre kell igazítani az
órákat. Az óraátállítás
sokaknál fejfájást, rossz-
kedvet és levertséget
okoz, bár az időzónákon
átívelő repülős utak
tapasztalatai alapján az
egy óra eltérést nagyjá-
ból egy nap alatt meg-
szokja a szervezetünk.
Idén a téli időszámításra
október 30-án térünk
majd vissza.

Nyári 
időszámítás

március 27-től
A közelmúltban há -
romfős delegáció járt a
vajdasági (Szerb Köz -
társaság) Ma gyar itta -
bén, amelyben a békési
önkormányzatot Mu  csi
And rás, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bi -
zott ság elnöke és Po -
csaji Il dikó képviselők
(Jobb ol dali Össze fogás)
reprezen tálták.
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Folytatás a címoldalról
Ezután Pocsaji Ildikó tanár

vezetésével a Városi Szín ját szó
Stúdió a kulturális központ
egyik projektjében érintett diá-
kokkal kiegészülve zenés iro-
dalmi műsort adott „Em lékezés
virágai 48” címmel. A műsor

néhány dalát, így a Kossuth-
nótát a fellépőkkel együtt éne-
kelte az ünneplő közönség.
Közben lovas hu szá rok vonul-
tak a fő térre, a Szabadidős Lo -
vas klub jóvoltából.

Végül koszorúzás zajlott.
Az emlékezés virágait a városi

intézmények mellett civil- és
politikai szervezetek is elhe-
lyezték. Az önkormányzat ne -
vében Izsó Gábor polgármes-
ter, Dr. Pálmai Tamás alpol-
gármester és Tárnok Lászlóné
jegyző koszorúzott.

Sz. K.

A jellegzetes kisvárosi hangulatot árasztó
Petőfi Sándor utca zárt beépítésű házai közül
az egyik legrégebbi a 6. számú építmény.
Valószínűleg erről a házról írt Petik Ambrus
gyulai tanító 1784-ben kiadott „Békés
megye leírása” című könyvében (15. oldalon),
ahol a legjelentősebb épületeink közé sorol-
ta. „A nemes várme-
gye esküdtjének
házaként” írja le,
amely ek kor a város
tulajdonában volt. 

Dr. vitéz Durkó
Antal Békés nagyköz-
ség története cí mű
művében a 158. olda-
lon arról ír, hogy „ez az
épület eredetileg jegy-
zői lakás volt.” Itt olvashatjuk, hogy az addig
a város különböző pontjain lévő polgári leány-
iskola osztályai itt egyesületek, 1894-ben.
Miután 1936-ban felépült az új polgári iskola
a Rákóczi úton (a mai Karacs Teréz Tagiskola
alsósai járnak ide), a református főgimnázium
fiúinternátusa költözött az épületbe. Az álla-

mosítás után 1949 októberében a leánykollégi-
um nyitotta itt meg kapuit. Ekkor a Szilágyi
Erzsébet Leánydiák otthon nevet viselte. A
rendszerváltás után ismét a református egy-
házközség tulajdona lett. Jelenleg két alsó
tagozatos osztály nevelése-oktatása folyik itt
református-keresztyén szellemben.

Az utcasorban álló
házmatuzsálem hét
ablakkal néz az utcá-
ra, tehát az épület
héttengelyes. Az abla-
kok vakolt keretelés-
sel készültek, alul kis
lelógó köténydíszítés-
sel, amit a szerencsé-
sen megválasztott sö -
tétzöld szín még job-

ban kiemel. A lábazat vakolt párkányban
végződik. Az L-alakú épület udvari részén a
kosáríves oldaltornác megmaradt. A régi ház
nemes arányaival ma is városképi szempont-
ból meghatározó épületünk, műemléki kör-
nyezetben áll. Ezért is reménykedhetünk
fennmaradásában.     Bíró György, városvédő
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A PETŐFI UTCA 6. SZÁMÚ ÉPÜLET

A Vállalkozói Centrum-Bé -
kési Inkubátorház adott ott-
hont annak a tapasztalatcseré-
nek, melyet Békés és Szar vas
városok inkubátorházait mű -
ködtető szakemberei folytat-
tak. Izsó Gábor polgármester
mindenekelőtt beszámolt a
Békésen megvalósított fejlesz-
tésekről, köztük a jelenleg már
üzemelő Békési Inkubá tor -
házról is. A tapasztalatcsere azt
mutatta, hogy a két településen
alapvetően más jellegű vállal-
kozások veszik igénybe a helyi

inkubátorház szolgáltatásait,
viszont a projekt megvalósítása
és a létesítmények üzemelteté-
se közel azonos módon folyik.
Az egyeztetések kiterjedtek a
két település közti lehetséges
együttműködések felkutatásá-
ra, valamint tárgyaltak in ku -
bátorház-szövetségekhez való
csatlakozás lehetőségéről is. A
békési látogatást hamaro san a
szarvasi inkubátorház viszont-
látogatása fogja követni. 

A tapasztalatcserén Szarvas
város részéről Kiszely Mihály

gazdasági vezető tanácsnok,
Pá kozdi János, a Szarvasi KO -
MÉP Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetője, Fábri Zoltán, a
lakásgazdálkodási üzletág veze-
tője valamint a szarvasi in kubá-
torház két munkatársa, Tobak
László projektmenedzser és Vi -
rág Ferenc találkoztak Izsó Gá -
bor polgármesterrel, Domo kos -
né Bartyik Mártával, a bé kési
inkubátorház vezetőjével, Gyeb-
nár Pé ter projektmene dzserrel
és Sze keres And reával, a létesít-
mény munkatársával.              

�

A Szarvasi Inkubátorházból látogattak
a Békési Inkubátorházba

DEBA-Print kft. – Értékesítés, ügyfélszolgálat:

BÉKÉS, Erzsébet liget 3/2. • Tel.: 66/411-270, 30/370-8516
Nyitva tartás:hétfő-péntek 9-17.30-ig, szombat 9-13-ig

Együtt ünnepelt a város
március idusán

Még a környező települé-
sekről is érkeztek színházláto-
gatók városunkba, a kulturális
központba, március 17-én,
Szűts István és Koltay Ger -
gely: Trója című rockoperájá-
nak megtekintésére, a Sziget -
szentmiklósi Sziget Színház
előadására. A darabot Pintér
Tibor rendezte, aki a főszerep-

lő Akhilleuszt is alakította. A
többi főszerepet is jeles színé-
szek játszották, a Társulatból
ismert Vadkerti Imre formálta
meg Agamemnónt, Papa -
dimitriu Athina pedig Ak -
hilleusz anyját. Makray Pált az
egykori Rockszínházból ismer-
heti a színházszerető közön-
ség. Janza Kata mellett még

fellépett a darabban Berecz
György, Bencze Sándor, Völl -
ner Eszter, Baranyi Or solya. A
műsort mások mellett a szi-
getszentmiklósi Acél Ököl
Kunf-fu Egyesület harcosai
színesítették. Ko reográfus Pa -
tuzzi Mónika volt, díszletter-
vező Domján Gábor.

Zs. I.

Teltház nézte a Tróját

A támogatásról, az Új Ma -
gyarország Fejlesztési Terv Tár -
sadalmi Infrastruktúra Opera -
tív Program keretében meghir-
detett „A pedagógiai, módszer-
tani reformot támogató infor-
matikai infrastruktúra fejlesz-
tése” című pályázat megnyeré-
séről Sebestyén György, a gyu-
lai székhelyű Alföld Con sulting
Tanácsadó Iroda szakmai veze-
tője be szélt. Ez a cég volt meg-
bízva a ma gas színvonalú okta-
tást segítő, 22 és fél milliárd
forintos bruttó összköltségveté-
sű projekt előkészítésével, me -
nedzselésével. Önerőt nem kel-
lett hozzátenni. 

A pályázatból 52 iskolai szá-
 mítógépet, 14 interaktív táb-
lát, 1-1 oktatási és alkalmazá-

si szervert és egy Wifi csoma-
got szereznek be, a kiírás sze-
rint legkésőbb au gusztus 31-
ig. De mint az ün nepségen

elhangzott, bíznak abban,
hogy a következő érettségin a
végzős diákok már használni
tudják az eszközöket. 

Az ünnepélyes projektnyi-
tón Katona Gyula református
vezető lelkész igei köszöntője
után két középiskolás diák-

lány Szentgyörgyi Albert írá-
saiból olvasott fel. A rendez-
vény állófogadással ért véget.

Zsombok Imre

Iskolai informatikai fejlesztés
Ünnepélyes keretek közt indították útjára azt a
projektet, amely a Békési Református Egy ház -
község által fenntartott Szegedi Kis István Re -
formátus Gimnázium és Általános Iskola infor-
matikai infrastruktúra fejlesztését teszi lehető-
vé a közeljövőben.

Sebestyén György ismertette a nyertes projekt részleteit. 

KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSE A február 23-i
lapszámunkban a 8. oldalon közzétett, közleke-
désbiztonsággal kapcsolatos keresztrejtvény
helyes megfejtése: Bölcs elõrelátást. A Békés
Me gyei Baleset-megelõzési Bizottság nyeremé-
nyeit Szabó Mihály (Elek), Szegedi Antal (Körös -
tarcsa), Jánovszki Zoltán (Köröstarcsa), Vass
Sán dor (Lõkösháza) és a nagyszénási Czabán

Samu Általános Iskola 3/b osztálya nyerte. (A
keresztrejtvényt a Békési Újságon kívül más helyi
lapokban, megyeszerte megjelentették.)

A Békési Baleset-megelõzési Bizottsággal va -
ló megállapodásunk alapján ez évben még há -
rom alkalommal közlünk hasonló témájú ke -
reszt rejtvényt. Következõ megjelentetés várha-
tó ideje: május 4.
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BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bér-
beadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi üzlethe-
lyiségeket:

Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m²) üzlethelyiség

A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA

Békés, Szarvasi u. 2. szám (88 m²) üzlethelyiség

A bérleti díj: 74.800 Ft/hó+ÁFA

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 43-
as iroda).

Benyújtási határidő: 2011. április 20. (szerda) 18 óra.

Most, amikor a rettenete-
sen hosszúnak tűnő tél után
végre tavaszillatot hordoz a
szél, és itt-ott a hó alól
kidugja fehér buksiját egy-
két hóvirág, talán a legaktu-
álisabb a fenti címben sze-
replő fogalomról, a magyar-
ságot mindig is, a legkeser-
vesebb órákban is megtartó
reményről beszélnünk né -
hány keresetlen szóval.

Nos, a tudós lexikonok
szerint – melyekből az
elkövetkezőkben bátor va -
gyok tallózni – a remény
általános értelemben az
akarat válasza egy olyan, az
értelem által meglátott jó -
ra, amelynek elérése nem
csak tőlünk függ, de ame-
lyet szeretnénk birtokba
venni, és bízunk abban,
hogy a szükséges segítség-
gel a vágyott célt el is fog-
juk érni. Ellentéte a féle-
lem. Keresztény értelem-
ben a remény teszi képessé
akaratunkat arra, hogy –
megtéve mindent, ami
üdvösségünkhöz szükséges
– bizalommal várjuk Isten
segítségét, mellyel eljuttat
végső célunkhoz, Önmagá -
hoz. Emiatt az isteni eré-
nyek egyike, és szorosan
összefügg a hittel és a sze-
retettel. Hiánya a remény-
telenség, (a kétségbeesés),
esztelen túlzása a vakmerő
bizakodás. A Szentírásban,
az Ószövetségben mindig
valami jót jelent, illetve az
eléréséhez szükséges isteni
segítséget. A választott né -
pet tekintve a remény tár-
gya kezdetben az Ígéret
földje, majd, a honfoglalás
után a jólétet és a veszedel-
mektől való szabadulást je -
lenti. Vagy az Úr napja,
mely a minden bajtól való
mentesülést és az örökké
tartó boldogság kezdetét
jelentette számukra. A pró-
féták küzdöttek e vakmerő
elképzelés ellen, mert sze-
rintük Izráel a bűneiért
nem áldást, hanem átkot
érdemelt. 

Egyes embereket tekintve
az az általános nézet, hogy
csak az élőnek van némi
reménye, a halállal minden-
nek vége, akit utolér a sors
keze, az olyan már, mint a
halott, akinek nincs remé-

nye. De az igaznak mégis
van egy utolsó reménye és
ezáltal jövője is, olyan re -
mény, mely nem hiúsulhat
meg, mert Is tenbe vetett
hit. És Ő oltalmazza a ben -
ne bízókat. Tehát a hívő
ember Istent nevezheti re -
ményének. Ez nem fér össze
a szorongással, aggodalom-
mal, de az istenfélelmet
(értsd a benne való hitet, az
Ő szeretetét) magában fog-
lalja. Az igaz ember, minde-
nekelőtt a szegény és az
elnyomott, szükségében tel-
jes bizalommal remél Isten
segítségében és igazságossá-
gában. A bűnbánó bűnös
reméli bűnei bocsánatát. A
re mény végső kilátásai úgy
erősödnek, ahogyan közele-
dik az üdvtörténet Jézus
születése felé: a bölcs reméli
a halhatatlanságot, a föltá-
madást a halottak közül, az
Istennél rá váró üdvösséget.
Ezzel szemben a go nosz nak
nincs reménye, vagy csak
hiú, csalóka re ménye van.
Az Újszövetség a szegények-
nek, alázatosoknak, üldö-
zötteknek ígé ri Jézus orszá-
ga javainak birtoklását,
azoknak, akik minden re -
ménységüket Is tenbe vetik.
Itt a remény mint erény az
eljövendő javak várását épp-
úgy ma gában foglalja, mint
a bi zalmat és a türelmet a
várakozás során. Ez a három
szempont soha nem válik
külön, ha olykor a bizalom
vagy a türelmes várakozás
kap is nagyobb hangsúlyt.
Ez az új remény Jézus Krisz -
tus művén, a megváltáson
alapszik. Ezért a kereszté-
nyeket nem csalja meg a re -
ményük, a keresztények re -
ménye öröm, illetve bizalom
forrása. A hittel és a szere-
tettel, melyekkel szorosan
összetartozik, a kereszté-
nyek belső életének fő pillé-
re, mely által a ke resztény
különbözik má soktól. Ezért
reméli a ke resztény ember
Isten országát, Krisztus újra
eljövetelét, a feltámadást, a
Krisz tus dicsőségében való
részesedést.  

Allegóriája nőalak hor-
gonnyal, szimbóluma a hó -
virág. A hóvirág, a bekez-
désben emlegetett tavasz-
hírnök, mely ma védett -
mint a reménység egyete-
mes szimbóluma is -, de
melyet 1848 márciusában a
lelkes magyar ifjak mellére
tűzhettek még szerető
Júliáik. Tegyük mi is ma
jelképesen ezt! Ideje van.

Remény

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Erdei
Zoltán és Kendrella Éva,
Soós István és Horváth Judit
Krisztina.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Farkas Elek -
né (81 évesen), Őri Sándorné
(75), Szilágyi Lászlóné (67),
Farkas István (83, Bélme -
gyer), özv. Czinege Lászlóné
(84), Szűcs László (78), özv.
Kovács Istvánné (77), özv.

Hégely Endréné (63), Vozár
Jánosné (71), Fábián Imre
(86), Pataki János (59), Pikó
Lászlóné (83), Budás András
(52), Balogh Gábor (99),
Hid végi Mihályné (78), Já -
nosi Dénes (67).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

A fejlesztés a békési termál-
víz magas hőfokát felhasználva
közintézmények és közfelada-
tot ellátó intézmények, illetve
később békési lakások fűtését
és használati melegvíz-ellátá-
sát oldaná meg jelentős, mint -
egy 40 százalékos energia-
meg takarítást elérve. Koráb -

ban a pályázati kiírások ma ga-
sabb önrészt követeltek meg,
így Békésen külső cég be voná-
sát tervezte a helyi kép viselő-
testület, hogy a közel egymilli-
árd forint összköltségű projekt
jelentős önerejét biztosítani
tudja. Az új kiírás azonban
örömteli fejleményt hozott,

hiszen a korábbinál kisebb,
mindössze 15 százalékos ön -
részt követel meg, így a megye
negyedik legnagyobb városa
saját erőből is megvalósíthatja
energiacsökkentési elképzelé-
seit. A jelenleg használatban
lévő békési kutak 53 fokos vi -
zet szolgáltatnak, ennél lénye-
gesen melegebb, 90 fokos
hőmérsékletű vízre lesz szük-
ség a fejlesztéshez, azaz mé -
lyebbről kell felhozni a termál-
vizet, melyet a fűtésre haszná-
lás után visszasajtolnának a
talajba, így pocsékolás nélkül,
környezetbarát megoldással

használnák Békés folyékony
kincsét.

Ugyan a békési termálvíz
minősége a hévízivel vetekszik,
felhasználása az utóbbi évek-
ben kapott jelentősebb lendüle-
tet Békésen. A közadakozásból
megépített és hamarosan
átadásra kerülő kültéri termál-
medence mellett a kistérségi
gyógyászat is megújult körül-
mények között használhatja
majd a kiváló gyógyhatású
vizet. A geotermikus közmű-
rendszer kiépítése tovább segít-
heti a békési termálvíz ismer-
tebbé tételét az országban.

�

Az energiafelhasználás racionalizálása kiemelt
célkitűzés lett Békésen, mely meghatározza az
önkormányzat fejlesztési stratégiáját a következő
években. Több hónapos előzetes tárgyalássorozat
után a most megjelent Új Széchenyi Terv kiírásá-
ra nyújthat be pályázatot a békési önkormányzat.

Geotermikus közműrendszert terveznek Békésen

Elkészült Békés új bölcső-
déje, a Fábián utcában, 793
m²-en hamarosan 80 csöpp-
ség veheti birtokba a szemet
gyönyörködtető, színes, vilá-
gos, a kisgyermekek igényei
szerint kialakított új épületet. 

Az új létesítmény központi
részén találhatóak a fontosabb
kiszolgálóhelyiségek, irodák,
konyha, kazánház, míg két
oldalról a gyermekek érkezte-
tése után a színes, világos cso-
portszobákba léphetnek be a

picik, melyek mindegyikéből
mellékhelyiségek nyílnak. A
tereket vidám, vissza-visszakö-
szönő színek és formák teszik
még izgalmasabbá. A 208 mil-
lió forintos fejlesztés műszaki
átadása áprilisban történhet
meg, így május-júniusban
akár meg is nyílhat a koránt-
sem liliputi birodalom. Az
átadásig csupán az eszközök,
berendezések elhelyezését és a
parkosítást kell megoldaniuk a
szakembereknek. 

Elkészült városunk új bölcsődéje

Április 30-
án a polgár-
mesteri hiva-
tal nagyter-
mében tart ja
alakuló ülését
az Auszt rá liai
és Bé kési Pol gá rok Egye sü lete.
Az eseményen részt vesz Alex
Broo king, Auszt rália Magyaror -
szágra akkreditált nagykövete
és Izsó Gábor bé kési polgár-
mester is, akik né hány hónapja
szándéknyilatkozatot írtak alá
az egyesület megalakításáról.

A baráti
egyesületbe
bárki belép-
het, aki szim-
patizál a távo-
li országgal,
szeretne mi -

nél többet megtudni róla, eset-
leg élnek ott rokonai, barátai.

Jelentkezni és bővebb in -
formációt kapni Juhász Zol -
tán nál lehet a 30/94-32-541-
es telefonszámon, vagy a
juhaszcukraszat@gmail.com
e-mail címen. 

Nálunk alakul meg 
az Ausztráliai és Békési

Polgárok Egyesülete
A Békési Kistérségi Óvoda tájékoztatása szerint az óvo-

dába lépő kisgyermekek előjegyzésére az alábbi időpontban
és helyszíneken kerül sor:

– 2011. április 12-13-án (kedd-szerda) 8-15 óráig az
Agrár Innovációs Központ ban (bejárat a Spar áru-
ház parkolója felől)

– ugyanebben az időpontban a Mu ronyi tagóvodá-
ban (Arany János u. 3.)

– ugyanebben az időpontban a Kamuti tagóvodá-
ban (Petőfi Sándor u. 6.), 

– ugyanebben az időpontban a Tarhosi tagóvodá-
ban a (Kossuth Lajos u. 52. szám alatt).

Az előjegyzéshez szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a szülő személyi igazolványa 
A felvételről érdeklődni Békésen az első helyen megjelölt

tagóvodában, a muronyi, kamuti és tarhosi tagóvodába je -
lent kezés esetében annak helyszínén lehet május 9-től!

�

Új óvodások előjegyzése
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„Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik HOZ-
ZÁD a lelkem, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten
után: mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt” 

Zsoltárok könyve 42. részéből
A bűnözők sokasága láttán elcsüggedt a zsoltáros, akinek

lelki szomjúsága gyötrőbb, kínzóbb, mint a testi. A bűnözésben
ma sincs másként. Elképzelhetetlenül sokféleképpen követ el
gonoszságot az emberek egy része, fiatalok és idősek egyaránt.
Hová vezethet a bűnözés ilyen nagymérvű elhatalmasodása?
Ki, mikor, hogyan állíthatja meg e förtelmes folyamatot? Ezen
a lejtőn nincs megállás, hacsak valaki le nem térdel!

Ünnepek sora kínálja a lehetőséget az őszinte önvizsgálatra,
a tiszta, erkölcsös, örömteljes, békességes életre! Akik ezt felis-
merték, szívből vallják, valljuk, hogy egyedül Isten segítségével
győzhetünk a gonosz minden támadása ellen! Templomok,
imaházak, otthonok mind-mind alkalmas helyek arra, hogy az
élő Istenre szomjazók benső, lelki nyugalmat találjanak! 

Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, sírt a város nyomorán.
Viszont voltak, akik lelkesen köszöntötték: „Hozsánna! Áldott,
Aki jön az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban.” Jézust
ünnepelni, a szívbe, az életünkbe befogadni – ez minden ember
kegyelmi lehetősége. Az egyik énekszerzővel együtt írhatom:
„Csendesedj le, én szívem, ha dühöngnek ellenségeid: mert
Jézus a kereszten csendben tűrte szenvedéseit.”

Egyszer hallottam valahol: ha napjában csak egyszer kicsit
elcsendesednél, e csendességben Isteneddel egyedül lennél, kér-
dések megoldódnának. Balzsam hullana sebedre. Ez a csendes-
ség lenne út az örökéletre.            Papp József, ny. lelkipásztor

Ismét helyet adott a Dózsa
utcában lévő Családi-kör Idő -
sek Klubja és Fogyatékosok
Nappali Intézménye az immár
hetedik alkalommal meghirde-
tett véradásnak, március 10-én.

Az egészségnap folyamán az
oda tartozó tagoknak volt lehe-
tőségük egészségügyi előadáso-
kat hallgatni és vizsgálatokon
részt venni. A délutánok ilyen-
kor a másokon való segítség je -
gyében telnek. Fo gadják a vá -
rosból egyre na gyobb számban
érkezőket a nem szokványos
véradóhelyre. Nagy hálával kell
említeni azokat a kedves klub-
tagokat, szomszédokat, postá-

sokat, masszőrt, a Szociális
Szol gáltató Központ több
mun katársát is, akik örömmel
beállnak a sorba, hogy azt
adják, ami a másoknak az élet-
et jelentheti. Hiszen a vér sem-

mivel sem pótolható. Köszö -
netet mondunk azoknak, akik
időt szánnak arra, hogy mun-
kahelyről, iskolából, szabadság-
ról kiszakadva vállalják az
„édes terhet”, ami a véradással
jár. Szintén köszönettel tarto-
zunk az időseknek, akik átad-
ják helyüket ezeken a délutáno-
kon, illetve hozzájárulnak a vér-
adók megvendégeléséhez. 

A klub dolgozói, tagjai

Véradás nem mindennapi
helyszínen

Mindhárom kitüntetett ese-
 tében hangsúlyozta az egyesü-
let, hogy példaértékű pedagó-
gusi munkájuk mellett sokat
tettek és tesznek a városban
működő civil közösségekért és a
kultúra terjesztéséért. A díj egy
aranymedál nefelejcs motívum-
mal, valamint egy díszkötésű
Apáczai Magyar Enciklopédia. 

A március 11-ei díjátadó
ünnepségen megjelent Kónya

István, Békés Megye Képvi -
selő-testületének alelnöke is,
aki méltatta a Nefelejcs Egye -
sület nemzeti értékeket mentő
és hagyományokat ápoló tö -
rekvéseit. 

– A múlt építőkockáiból
építik a jövőt, átadva az érté-
keket a jövő generációinak -
állapította meg. 

Az est során nyitották meg
a „A játék gyönyörű – gyer-
mekélet Békésen” című kiál-
lítást, a Békési Galéria és az
egyesület évek óta szokásos
nőnapi tárlatai közül a legú-

jabbat. A kiállítás 1880-tól
kö rülbelül 1960-ig követi
nyomon a csecsemők, kis-
gyermekek és iskolás gyer-
mekek életének mozzanatait,
helyszíneit. A vitrinekben
elhelyezett tárgyak és a kísé-
rő szövegek minden tudhatót
elárulnak mások mellett a
születésről és névadásról, a
várandósághoz kapcsolatható
hiedelmekről, a bábákról,
arról, hogy milyen volt az élet
az egykori dedókban vagy a
belencéresi iskolában és az
iskolai színjátszó csoportok-

ban. A kiállított tárgyakat
má sok mellett a Nefelejcs
Egyesület és a Mú zeum ba -
rátok Körének tagjai bo csá-
tották rendelkezésre. A má jus
7-ig megtekinthető kiál lítást
Ba ligáné Szűcs Irén és Balog
Gáborné rendezte. 

A gyermekéletről szóló
kiállítás megnyitóján közre-
működtek és zajos sikert
arattak a Központi Tagóvoda
régmúlt időket idéző ruhák-
ba bújt óvodásai, akik által
békési népi körjátékok eleve-
nedtek meg.                Sz. K.

Három tanár kapta idén a Nefelejcs-díjakat
MÁJUS ELEJÉIG LÁTHATÓ A GYERMEKÉLETET BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS

Három pedagógus: a
vasdiplomás nyugalma-
zott ta nítónő, Kállai Je -
nőné, a szintén nyugal-
mazott föld rajz-bio lógia
tanár és egykori iskola-
igazgató, Takács István -
né, valamint a Szegedi
Kis István Gimnázium
tantestületének megha-
tározó tagja, a magyar-
ének szakos Gellénné
Körözsi Eszter kapta
idén a Ne fe lejcs Békési
Kulturális és Hagyo -
mányőrző Közhasz nú
Egyesület 2009-ben ala-
pított díját, amellyel a
bé kési közművelődés és
közoktatás kiemelkedő
személyiségeit jutal-
mazzák.

A Nefelejcs díj idei kitüntetettjei. Balról jobbra: Takács Istvánné, Gellénné Körözsi Eszter, Kállai Jenőné.
Még több fotó a rendezvényről: www.bekeisujsag.hu.

Izsó Gábor polgármester
kezdeményezésére 40 önkéntes
és eddig mintegy 18 támogató
anyagi segítségével zajlik a
januárban elindított „Hét Kraj -
cár”, Hétvégi Gyermek ét kez -
tetési Program Békésen. Az
egyre növekvő és általánosabbá
váló elszegényedés miatt a
leginkább védtelenek, a gyere-
kek alapszükségleteinek kielé-
gítésének segítését tűzte ki cé -
lul az önkéntes társadalmi
munkán alapuló program, így
szombatonként mintegy 150
gyermek részére biztosítanak
egyszeri meleg élelmet a legrá-
szorultabb családok gyermeke-
inek. Az élelmezési akció ma -
gánszemélyek, vállalkozók és

civil szervezetek által felajánlott
támogatásból a városban üze-
melő konyhák segítségével va -
lósul meg. A legutóbbi hétvé-
gén az Eötvös József Tag iskola
étkezdéje biztosította a főzéshez
és kiosztáshoz szükséges felté-
teleket. Jelenleg egy fél évre
fedezve van a gyermekétkezte-
tés várható költsége, melyre a
szervezők folyamatosan várják
a támogatók jelentkezését.

Támogatásaikat a
Családért Alapítvány szám-
laszámára fi zethetik be.

Endrőd és Vidéke Taka -
rékszövetkezet 53200077-
11061164

A közlemény rovatban tün-
 tessék fel: „Hét Krajcár”

�

Szombatonként 150 békési
rászoruló gyermek 

juthat meleg ételhez 
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BÉKÉSI 
ÚJSÁG 

– családi magazin.
Kéthetente egy
régió olvassa!



– Hogy mutatnád be
magad az embereknek?

– Kezdem a tanulmányaim-
mal. Van egy BA diplomám
magyar-angol-kommunikáció
szakon, és most elsőéves va -
gyok a mesterképzőn. Két és
fél év múlva kapok mesterdip-
lomát, amivel elmehetek taní-
tani közép- vagy felsőfokú is -
kolába, vagy maradhatok dok-
 tori képzésre. Ez lenne a biztos
pont az életemben, de igazából
amit szeretnék csinálni, az a
zenélés. Szeretem azt az érzést,
amikor a színpadon vagyok.
Nem feltétlenül csak énekes-
ként – bár most az a legfonto-
sabb –, hanem akár mint szí-
nész, versmondó. Az elmúlt
években a zenélés csak hobbi
volt, mostanra egyre komo-
lyabban gondolom, olyannyira,
hogy továbbtanulni is szeret-
nék zenei téren a Bécsi Kon -
zervatórium pesti kihelyezett-
ségén vagy a Kőbányai Zenei
Stúdióban dzsesszénekes sza-
kon. Fontosnak tartom a moz-
gást, régebben is mindig spor-
toltam, és most is ezt teszem,
ha tehetem. Imádok táncolni.

Örökmozgó vagyok, maximá-
lisan szeretek kihasználni min-
den percet. Bármibe fogok, azt
teljes erőbedobással próbálom
csinálni, és a legjobb szeretnék
lenni. Imádom a kihívásokat, a
versenyhelyzeteket, bár tisztá-
ban vagyok vele, hogy nem
győzhetek mindig.

– Hogy jutott eszedbe a
Karády Katalin Emlékverse -
nyen indulni? 

– A családommal a vasárna-
pi ebéd mellett sokszor meg-
néztünk egy-egy régi magyar
filmet, és ezeken keresztül
ismerkedtem meg Karády
Katalinnal. A tiszteletére ren-
dezett emlékversenyre Pocsaji
Ildikó, a békési színjátszó stú-
dió vezetője hívta fel a figyel-
memet. Ő is biztatott, a csalá-
dom is mellettem állt végig,
de a versenyre önállóan, külső
segítség nélkül készültem fel.
Persze énektanárhoz jártam és
járok, de kifejezetten erre a
versenyre nem készített fel.
Ildikó tanácsára filmeket néz-
tem, lemezeket hallgattam,
olvastam az életéről; igyekez-
tem minél jobban megismerni

őt, és ezáltal közelebb kerül-
tem ahhoz, ahogyan ő énekelt.

– Miként zajlott le a verseny? 
– A Karády Katalin hason-

más- és énekverseny elődön-
tője 2009 nyarán Balatonsze -
me sen volt, aztán pedig
ugyan ezen év őszén Békéscsa -
bán volt a döntő. Egy kicsit
másként zajlott, mint a tévé-
ben látható énekversenyek. A
résztvevők eleve alapzenére
vagy zongorakísérettel kizáró-
lag Karády számokat adtak
elő közönség előtt, amit a
zsűri, melynek tagja volt Ta -
bányi Mihály is (ő még dolgo-
zott együtt Karády Kata lin -
nal) elsősorban hangi adottsá-
gok szempontjából figyelte.
Volt nevezési díj, és olyanok
indultak, akik már gyakorlat-
tal rendelkeztek. Mindez
garantálta a magas színvona-
lat. Nagy örömömre szolgált,
hogy engem találtak a leg-
jobbnak, és ezért további fellé-
pési lehetőségekhez jutottam
Tatán, Békéscsabán, Magyar -

itta bén és Pesten. Ha megnyí-
lik a Karády kávézó, rendsze-
res fellépő leszek.

– Mi változott azóta az
életedben?

– Alapvetően nem változott
meg az életem, csak még job-
ban megerősített abban, hogy
énekelnem kell. Nem ez volt
az egyetlen énekverseny, amin
elindultam (például a szegedi
egyetem énekversenyén há -
rom szor nyertem), és nemcsak
az éneklésben vállaltam a
megmérettetést, hanem vers-
mondásban, szépkiejtési ver-
senyen is, és büszke vagyok az
országos versenyen szerzett
Ka zinczy-díjamra. Vala meny -
nyi verseny pozitív energiával
töltött fel, és elősegítenek
abban, hogy jó úton járok. A
„Mezzo3” zenekarral már
több mint egy éve vagyunk
együtt, és a fellépések alkal-
mával a közönség reakciója is
megerősít minket abban, hogy
sokáig folytassuk együtt a
közös zenélést. Ilyen fellépé -
sek alkalmával ismertem meg
tapasztalt dzsesszzenészeket,
és most egy közös produkción
dolgozunk, szeretnénk kiadni
egy dzsesszballada CD-t. Ter -
veink között szerepel Karády-
számok dzsesszátiratának el -
készítése is.                  Gugé

Következő interjúalanyunk
Gelléné Körözsi Eszter magyar-
ének szakos tanár.

52011. március 23.

Akinek énekelni kell...
Soós Enikő, a mindössze 23 éves egyetemista sze-
rényen, megfontoltan és kissé visszafogottan
válaszolgatott kíváncsi kérdéseimre, pedig lenne
mire felvágnia. Szemeibe nézve ugyanazt a
varázslatot láttam, mint ami a díva Karády
Katalin szemeiben élt egykoron. Mi közük egy-
máshoz? Kiderül az interjúból.

Az új alaptörvény – megszavazása esetén – rögzíti, hogy
az államadósság szintjét a jelenlegi 82 százalékról 50 száza-
lékra kell csökkenteni, és az elfogadott költségvetések nem
növelhetik az államadósságot, így a világon egyedülálló
megoldást al kalmaz a költségvetési hiány tekintetében.
Hazánk negyven éve folyamatosan nyakig el van adósodva.
Az 1949-ből származó – jelenleg hatályban levő – átmeneti
alkotmány nem tudta megvédeni hazánkat attól, hogy a
hivatalukkal visszaélő vezetők kétszer is elkö vessék a legna-
gyobb politikai bűnt, Magyarország végletes eladósítását a
80-as évek végén és a Gyurcsány-kormány idején. Az átme-
neti alkotmány nem tudta megvédeni Magyarországot attól
sem, hogy a közvagyont ma gánérdekek alapján elherdálják,
ellopják, és, ezáltal hazánkat végletesen kiszolgáltassák. Az
új alaptörvény az emberekkel való konzultáció keretében
születik, eddig csaknem 1 millióan küldték vissza a vélemé-
nyüket. Az alaptörvény azt is kimondja, hogy a magyar gaz-
daság az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán
alapul. Fontos célkitűzés, hogy javuljon ha zánk versenyké-
pessége is – fejtették ki Szájer József és Járai Zsigmond az
Fidesz-KDNP alkotmánytervezetének bemutatásakor.

Szúdy Géza a most Szlo -
vákiához tartozó Ipolyságon
született 1921. március 21-én
egy háromgyermekes család
legkisebb gyermekeként.
Szülővárosában a jeles születé-
si évforduló tiszteletére
emlékünnepséget szerveztek,
melyre az özvegyet is meghív-
ták. Zsófi néni korábbi beteg-
sége miatt nem tudta vállalni
a hosszú utazást, de a Békési
Újság kedvéért felelevenítette
néhai férje alakját. 

Szúdy Géza korán elkezdett
verselni, 18 évesen már
elküldte munkáit Móricz
Zsigmondnak, és azok közül
több meg is jelent a Kelet
Népében. Költészetében öt
termékeny év után hosszú
csend következett, magába

fordulóvá vált. Sebészorvosi
álmai lábára húzódó csontté-
bécéje miatt nem valósulhat-
tak meg, ezért az ELTÉ-n filo-
zófiát és művészettörténetet
hallgatott, majd filozófiából
doktorált. Békésre református

lelkész bátyja, a kiváló festő-
ként is ismert Nándor révén
került el. Mind hosszabb időt
töltött el nála, és elhatározta:
itt fog tanítani. Tisztelte és
becsülete a békési embereket,
sokra tartotta a kétkezi mun-

kát. Kitanulta az órásmester-
séget is.

A 2. sz. általános iskolában
kezdett tanítani, ennek 1967-
1981 között, nyugalmazásáig
igazgatója is volt. A szintén
tanárnő Varga Zsófiával 1965-
ben kötöttek házasságot. Ek -
kortól ismét aktív volt a kultu-
rális élet szervezésében, író-
olvasó találkozókat hívott élet-
re, és maga is sokat írt. Emel -
lett olvasott, legendás könyvtá-
ra 3500 kötetet számlált. Egy
részét ma az ipolysági könyvtár
őrzi. A költészet mellett az uta-
zás volt a kedvtelése, feleségé-
vel az egész kontinenst bejár-
ták. Dr. Szúdy Géza 1994. feb-
ruár 14-én kísérelt meg öngyil-
kosságot, négy nappal később
halt meg. Életében két verses-
kötete jelent meg, az Ad Astra
és a Vakrepülés. A Haladék
című kötetet a várostól 1995-
ben posztumusz megkapott
Békés Városért elismeréssel
járó összegből özvegye jelentet-
te meg.                         Sz. K.

Emlékezés Szúdy Gézára
Ezekben a napokban
lenne kilencven eszten-
dős Dr. Szúdy Géza
köl tő és tanár, egykori
békési iskolaigazgató. 

1993 karácsonyán készült ez a felvétel Szúdy Gézáról és feleségéről.
Ez az utolsó fotó, amely megörökítette a néhai költőt.

A TORMA GYÓGYÍTÓ EREJE
Az őszi-téli hónapok gyakori betegsége az úgynevezett

alsó légúti megbetegedés, melyek jellegzetes tünete a
makacs köhögés. Alsó légúti megbetegedések megelőzésére
ajánlott bőséges vitamin fogyasztása és naponkénti mozgás
friss levegőn. Alkalmazható légzéstisztításra és náthaűzésre
a torma is, amely magas mustárolaj tartalma mellett más
antibakteriális anyagokat is tartalmaz, javítja a vérkeringést
és segíti az emésztést. A frissen lereszelt torma kitisztítja a
hörgőket, és az arcüregekben lévő dugulást is képes enyhí-
teni. A légutak könnyebben megszabadulnak a váladéktól,
csökken a gyulladás, a légzés könnyebbé válik. Igazolt a
hatása a rák megelőzésében és gyógyításában. A népi gyó-
gyászatban régóta alkalmazzák vérbőséget okozó hatása
miatt. Csípős anyaga, amely a nyálkahártya gyulladásos fo -
lyamataiban nemcsak a náthában, hanem a légutak tisztítá-
sában is hatásos, a belek tisztítására is alkalmas.

Tormakúra esetén reszeljünk le egy jó nagy hagymát az
apró reszelőn, majd ugyanezen a reszelőn egy szál tormát is!
Ha kész, akkor egy szelet barnakenyérre kenjük a hagymát,
rakjuk rá a tormát, és együk meg! Az igaz, hogy a könnyünk
ömleni fog közben, az orrunk pedig nagyon megindul, de
mire végzünk a reszeléssel és az evéssel, búcsút mondha-
tunk a náthának. Jó egészséget!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Barkász Sándor önkor-
mányzati képviselő az elmúlt
napokban szolgálati autóval
ajándékozta meg az „Esély”
Állat- és Természetvédő Köz -
hasznú Egyesületet. Ennek
köszönhetően mostantól zök-
 kenőmentesen tudják szállí-

tani a sérült, a talált, illetve a
befogott állatokat az állatvé-
dők, és el tudják látni a min-
dennapos állatvédelmi tevé-
kenységüket. Az egyesület
minden tagja nagyon szépen
köszöni Barkász úr nagylel-
kűségét.

Szolgálati autót
kaptak ajándékba 

a békési állatvédők



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Ér -
dek lődni: 20/886-27-81
100 m2-es, felújított, kétszobás ház eladó
műhellyel, garázzsal, disznóóllal, gyümöl -
csös kerttel. Gáz és központi fűtéssel.
Érd.: 20/230-55-54.
Békéscsaba-Fényesen családi ház
sürgősen eladó. 20/329-38-88.
A Fáy utcán második emeleti, másfélszo -
bás lakás a piachoz közel, reális áron
eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Békésen négyszobás + ebédlős, két für -
dőszobás családi ház melléképülettel, ga -
rázzsal zöldövezetben eladó vagy elcse -
rélhető értékkülönbözettel. 30/411-08-57.
Rendezett családi ház eladó Kamuton: há -
rom szoba, nappali, ebédlő. Gáz és vegyes -
fűtés, gázkandalló. Szépen kialakított, nagy
tároló helyiségek, 120 m2-es gazdasági
épület. Tel.: 66/428-225.
3,5 szobás kertes gáz sürgősen eladó a
Szigetvári u. 22. alatt. Érd.: 20/36-39-690.
A Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
67 m2-es tégla ház nagy udvarral, mel-
léképülettel eladó vagy tömblakásra
cserélhető. Érd.: 30/675-48-05, 70/207-
87-12.
Családi ház a Legelő sor 11. alatt, gaz-
dasági épületekkel beköltözhetően eladó.
Tel.: 66/634-767, 70/240-73-50.
Békésen, a Baky utcában II. emeleti, egy -
szo bás, 50 m2-es lakás eladó. Érd.: 20/
265-01-55.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Eladó a Vásárszél u. 7/B-ben első emeleti
egyszobás lakás. Érd.: 70/208-14-58.
Téliesített nyaraló (30 m2) bővítési lehe -
tőséggel, termő gyümölcsössel eladó. Vil -
lany és fúrt kút van. Egész évben meg -
közelíthető. Tel.: 66/634-457.
Békéstől 6 km-re kövesút mellett tégla -
építésű, fűthető hétvégi ház albérletbe
kiadó. Víz, villany van. Érd.: 20/46-32-533.
A békési homokbányánál levő 3-as hor -
gásztónál igényesen kialakított horgász -
hely eladó. Érd.: 20/448-57-60. 
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Háromszobás kertes ház eladó a Magyari
Imre u. 30. alatt. Tel.: 30/367-08-43.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszi -
getelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetés-
sel. 30/267-15-07.

Teljesen felújított, földszinti 1+2 félszo bás
lakás eladó. Jó helyen fekvő tég la házra
csere is érdekel. Érd.: 30/518-07-28.
Csendes környezetben tégla kockaház
áron alul eladó. Érd.: 70/360-50-36.
Árpád u. 11. alatt kertes, négyszobás, össz -
komfortos ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Békésen háromszobás, összkomfortos
ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: Magyari Imre u. 30. 
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Ház eladó nagy udvarral 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.
Békés központjában kétszobás, III. eme -
leti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. Érd.: 30/320-
60-71.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Kis ház eladó a Kopasz u. 10. alatt nagy
portával. Érd.: Mátyás király u. 20. Tel.:
20/912-48-06.
A Kossuthon 1. emeleti, egyszobás lakás
eladó. 70/362-37-57.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen tetőtérbeépített ház eladó vagy
békéscsabai kisebbre csere is érdekel.
Érd.: 70/520-57-31, 20/236-46-62.
Békésen négyszobás + ebédlős, két für -
dőszobás családi ház melléképülettel, ga -
rázzsal, zöldövezetben eladó vagy elcserél-
hető értékkülönbözettel. 30/411-08-57.
Áron alul kétszobás házrész garázzsal
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
3,5 szobás tetőteres kertes ház a Szi -
getvári u. 22. alatt eladó.  20/36-29-690.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Összkomfortos ház olcsón eladó Ka -
muton. 70/539-09-40.
699/40hrsz, nagyobb méretű garázs 2,8
millió Ft-ért eladó. Érd.: 20/944-19-95.
Kisebbfajta parasztház eladó sürgősen a
Szabadkai utca 40. szám alatt. Ár: 3,2 mil-
lió Ft. Érd.: a Szabadkai u. 16. szám alatt,
vagy a 70/401-81-89-es számon hétköz -
ben délután, hétvégén egész nap.
Kétszobás, komfortos családi ház csendes
nyugodt környezetben sürgősen eladó a
Szabadkai u. 10. alatt. Irányár: 3,2 millió Ft.
Beépített csempekályha és gázfűtés.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
A Dózsa Gy. u. 26. szám alatt családi ház
olcsón eladó. Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.:
30/21-41-229.

Békésen, a Hőzső utca környékén építési
telek lakható kisházzal eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 30/497-93-86.
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.
Kétszobás, vegyesfalazatú régi típusú ki -
sebb ház eladó a Teleky u. 99. alatt.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
A Kossuth 23-ban 3. emeleti, egyszobás
lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
20/48-53-762.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Fáy 10-ben kétszobás lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 30/64-77-575.
Békésen főút mellett vállalkozásra három-
szobás ingatlan 860 m2 telekkel a város -
központhoz közel áron alul eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/367-83-04.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Az Adyn negyedik emeleti, 59 m2-es, két
különszobás, egyedi lomkamrás lakás 6,2
millió Ft-ért eladó. Tel.: 20/248-50-87.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 20/213-
09-95. Irányár: 6,5 millió Ft.
Békésen  kertvárosi részen  eladó egy 2,5
szobás 55 m2-es, egyedi gázkazános, er -
kélyes lakás. Hasonló értékű, normál bel-
magasságú békési  családi házra is cse -
rélhető. Irányár: 6,5 millió forint.  Tel. 30/
476-9380
Békés kétszobás, 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.
Családi ház eladó a Vág u. 11. alatt, uszo-
da közelében. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
20/56-11-362.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Munkácsy utcában kétszobás,
ebédlős ház eladó. 30/324-60-58, 66/
634-480.
Háromszobás, régi típusú családi ház,
700 m2-es kerttel, udvarral, központhoz
kö zel eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
66/410-323. 
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
eladó 10,9 millió Ft. 20/416-91-17.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
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,
tég laépítésű, összkomfortos családi ház
gazdasági épületekkel eladó. Ár: 12 millió
Ft. Tel.: 20/98-30-794.

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

Újjáépített 3+1 szobás sorház, első-hátsó
kertrésszel, garázzsal, nagy ebéd lővel eladó.
Ár: 19,9 millió Ft. Érd.: 20/33-86-400.

KIADÓ INGATLAN

Teleky utca elején garázs kiadó. Tel.: 30/
655-25-15.
Teleky u. 7. szám alatt garázs kiadó.
30/327-21-39.
Szegeden, központhoz közeli, másfél-
szobás ház kiadó. Tel.: 30/239-80-72.
Békéstől 6 km-re kövesút mellett, tég -
laépítésű, fűthető hétvégi ház albérletbe
kiadó. Víz, villany van.  20/46-32-533.

INGATLANT KERES

Földszinti, maximum első emeleti, két-
szobás, felújított albérletet keresek. 70/
362-37-57.
Gyermekes család hosszútávra bérelne
kertes házat áprilistól. Olcsóbb megoldás
érdekel pl. kertekben lakható, fűthető ház,
tanya. Tel.: 70/242-90-08.

KERT
Sebők kertben zártkert eladó. 24 m2-es
ház, külön szerszámos, villany, ásott kút
van. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 1820 m2-es gyü -
möl csöskert eladó. Víz, villany van. Tel.:
66/413-956.
9 kvadrát gyümölcsös telephelynek, gaz -
dálkodásra is alkalmas, hétvégi házzal
eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. 30/30-90-958.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártk-
ert, fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
A Nagykertben eladó 3 kvadrát jó ter-
mőföld. Kis szerszámos faházzal. Érd.:
20/622-81-10.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó VW golf II-es 1,8-as, nagyon szép
állapotban, műszakival, alufelnikkel, jó
gumikkal (+4 lemezfelni téli gumikkal).
Irányár: 350 ezer Ft. 70/275-70-34. 
Trabant Kombit keresek megvételre
műszakival. 30/554-53-66.
Eladó Seat Cordoba 1,6-os. Irányár: 350
ezer Ft. 20/240-38-20.
Mercedes minibusz megkímélt állapotban
eladó. 30/94-55-433.
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Eladó: Jawa Babetta kismotor. Érd.: 66/
416-747.
Traktor + utánfutó eladó 60 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Traktor után való tengelyes állatszállító
pótkocsi príma állapotban eladó. Érd.: 66/
411-857, este.
Ötajtós diesel autót vennék, vonóhor-
gosat. 30/554-53-66.

ÁLLAT
Mangalica malacok eladók. Érd.: 30/27-
94-696.
Csirke és kacsa eladó. Tel.: 30/39-49-555.
Malac eladó a Munkácsy u. 5. alatt. Tel.:
66/414-481.
80-100 kg-is sertések eladók. 70/532-51-28.
Süldő eladó a Brassói u. 17. alatt. Tel.:
20/95-51-362, 66/634-191.
Választási malacok eladók. 30/277-95-43.
Magyartarka bikaborjak eladók. 30/20-32-
196.
Választási malacok, hasított sertés eladó.
30/437-87-35.
Csibe eladó, kacsa májustól kapható
Muronyban. 66/427-105.
Ingyen elvihető kiskutyák. Anya vizslake -
verék, apa ismeretlen. Érd. pereii@
freemail.hu vagy 70/36-26-560.
Süldők és hízó (koca) eladó. Tel.: +36-
30-433-7989 
Két db mangalica süldő, 1 vemhes koca
és egy kan eladó. 66/414-191.
Fiatal fejős kecske eladó. 30/96-32-334.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kereskedelemi bolti munkát keresek
sürgősen. Tel.: 30/716-58-46.

Szakszerű gyümölcsfametszést, szőlőmet-
szést, rózsametszést, sövény nyírást,
fűnyírást, permetezést, kertépítést, szak-
tanácsadást és mindenféle kertészeti
munkát végzek. Telefon: 20/886-27-81

Kereskedelmi végzettséggel (élelmiszer,
ruházati eladó) 4, 6, 8 órában munkát
keresek. Próbanapot vállalok. Tel.: 30/92-
99-926.

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

Gondozói, takarítói, gyermekfelügyeleti
munkát keresek. Tel.: 30/929-99-26.

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

EGYÉB
Női kerékpár olcsón eladó, kormányra
szerelt kosárral. Érd.: 30/323-79-22.
Gáztűzhely, hűtőszekrény és felültöltős
mosógép olcsón eladó. Érd.: 70/204-71-75.
170/52-es méretű munkaruha öltöny
eladó. Ára: 2500 Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Lehel kombinált hűtőgép eladó. Ára: 50
ezer Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Eladó Bergon babakocsi újszülött kortól 15
ezer Ft. Ugyanitt babaruhák (fiú és lány is)
100 Ft-tól. 20/240-38-20.
2db fóliafűtésére alkalmas nagy teljesít-
ményű vízrostélyos táskás kazán Bé -
késen eladó. Érd.: 70/538-56-30.
Eladó: háromfázisú búvárszivattyú, ágap -
rító és faragott korlátoszlopok. Érd.: 66/
416-747.
26 részből álló Zsolnay étkészlet 60 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 30/252-30-32.
Cirkolafűrész 400-as motorral eladó,
háromfázisú. Tel.: 30/293-27-51.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért,
konyhaszekrény 17 ezer Ft-ért, alig hasz nált
salgó tűzhely 35 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.

Eladó: hőszigetelt nagyméretű kutyaház,
5.1-es Dimarson házimozi, 2 db Yamaha
hangfal, kézikocsi, dvd lejátszó, Technics
deck, horgászcsónak. Érd.: 20/36-29-690.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13 ezer
Ft-ért. Rekamié + 4 fotel + asztal 17 ezer
Ft-ért. Ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért. Vitrines
szekrény 8 ezer Ft-ért. Tel.: 20/416-91-17.
Eladó négy tábla könnyűfogas. Tel.: 20/56-
11-362.
28-as női kerékpár, villanymotorok, gyep-
széna és hereszéna, mestergerenda,
betongerenda, 3 kerekű rokkantkocsi. Tel.:
66/412-862.
Lucernamag és Honda szivattyú eladó.
70/28-63-963.
Eladó: 2 db műanyag hordó, női kerékpár,
rekamié, fenyőfa ruhásszekrény, ágy-
neműtartó, szobabútor, dohányzóasztal,
fotelek, heverő, konyhabútor, székek,
konyhaasztal, beltéri ajtó ajtóféllel együtt,
öntöttvas kályha, 20 literes hátiperme-
tező, kerti szerszámok, talicska, sertés
etetővályúk. Tel.: 20/983-07-94.
Húsvéti kiránduláshoz útitársat keresek
(2-3 fő) a Magas-Tátrába. 30/94-55-433.
Parkosításra örökzöldek termelőtől
eladók. 20/243-76-56.
Minden házkörüli ingóság eladó. 30/262-
64-34.
Eladó: kisbálás szalma, 4 db VW bogár
alufelni, tágulási tartályok, vasvágó sza-
lagfűrész, tizes-gev láda, szövőszék. Érd.:
30/376-69-16.
Békésen szobabútor, asztalok, fotelek,
hálószoba tükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Eladó vagy jószágra cserélhető termény-
daráló. Tel.: 30/320-60-71.
30 db körbálás szalma és gyepszéna
eladó Békésen. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 30/228-71-64.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Új állapotban lévő felnőtt háromkerekű
kerékpár eladó! Érd.: 30/377-58-79.
5 t pótkocsi, négyszemélyes lakókocsi,
tízmotoros masszírozó matrac, Pannónia,
Jawa, Suzuki segédmotorok eladók. Tel.:
30/63-57-356.
Pattogatni való kukorica, rakni való
Cleopatra krumpli eladó. 30/272-67-43.
Elektromos kerékpár eladó újszerű álla -
potban: hároméves, Tempomat, irányjel -
zős. Tel.: 30/907-40-66.
Teljesen új, garanciás motoros háti per-
metező áron alul eladó vagy malacra cse -
rélhető. Tel.: 20/331-30-09.
Jó állapotú 300 literes Lehet fagyasztóláda
25 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 30/34-60-270.
Eladó: Malaguti F15 robogó, tükrös fürdő -
szobaszekrény, férfi bőrdzseki, férfi öltöny,
horgászcsónak, nagyméretű hőszigetelt
kutyaház. Érd.: 20/36-29-690.
2375x2000 Hörmann típusú önműködő
redőnyös garázsajtó új állapotban eladó.
Érd.: 30/496-37-23.
Egy Nortonkút és egy hálózati árammal
üzemelő komoly vízszivattyú eladó. Érd.:
66/411-857.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, háromfió -
kos fagyasztó és egy mosogató. Érd.: 20/
47-79-440.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. MÁRCIUS 29. KEDD 12 ÓRA.

4990,-
14257 Ft/l

5390,-
15400 Ft/l

265,-
353 Ft/l

65,-

43 Ft/l

395,-
1580 Ft/kg

Tchibo Family 
õrölt kávé 
250 g

Békési Prémium pálinkák 
díszdobozban, 
2 kehellyel
- Vörösszilva
- Cseresznye
Alk.: 40%
0,35 L

Békési Prémium 
pálinkák 
díszdobozban, 
2 kehellyel
- Málna
- Cigánymeggy
Alk.: 40%
0,35 L

Balfi ásványvíz
- Szénsavas
- Szénsavmentes
1,5 L

La Fiesta 
Édes Élmény 
- fehér
- rosé
- vörös
0,75 L
(ü.: 40 Ft)
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Állandó kísértésben élek, hogy latin jöve-
vényszavakról írjak – de amint látják, sikerül
erőt venni magamon. Hadd mutassam meg
inkább, milyen latin „jövevényjeleink” vannak!

Itt van mindjárt a pont, amellyel a kijelen-
tő mondat végét jelöljük. Latin neve: punc-
tum – ezzel a nem éppen udvarias szóval
szoktuk jelezni, ha a témát a magunk részé-
ről lezártnak tekintjük. De csak a kijelentő
mondat végén találunk pontot? Dehogy!
Nézzék csak meg a kérdőjel és a felkiáltójel
alját! Igen ám, de akkor valamit jelent az is,
ami a pont fölött van. A felszólító mondat
parancsa latinul imperium, ennek rövidítése,
az I került a pont fölé. A kérdés latinul quaes-
tio, a kérdőjel pedig nem más, mint a korai
írás során elcsökevényesedett q. 

Nem kevésbé érdekes a még felnőttek szá-
mára is nehezen írható §, kimondva: parag-

rafus. Nem is latin szó, a görögből szárma-
zik, jelentése: körülírás – azaz a törvény első
részének értelmezése. De vessünk még egy
pillantást a jelre! §: nem találják úgy, mint-
ha két egymásra állított S lenne? A rendele-
teket a tanácsház falára írták fel, a fő gon-
dolat alárendelt részeit pedig ezzel a jellel
választották el egymástól. Az aláírás pedig
latinul sub scriptum – ennek a két s-nek az
összekapcsolódása a §.

És itt van még a @ is… ami az ad szó rövi-
dítése (a kódexmásolók a d-t olyasféleképpen
írták, hogy a betű szára fölül balra kanyaro-
dott). Az ad jelentése: hozzá – így kapcsoljuk
saját nevünket a drótpostánkat működtető
kiszolgálóhoz. No és az & - de itt már önmér-
sékletet tanúsítok: csupán annyit árulhatok el,
hogy az et (és) fentihez hasonló kanyarítása.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
PUNKTUM!

Március 23-április 13. 
„Zene és festészet” XXI. századi Liszt Ferenc
impressziók címmel a Tavaszi Fesztivál vándor-
kiállítása békéscsabai és békési alkotók munkái-
ból díjtalanul megtekinthető a kulturális köz-
pontban.

Március 26. 10-18 óra
V. Fregolina Kupa: versenykönyvvel nem rendelke-
ző táncosok társastánc versenye. Belépő: 850 Ft/fő.
Kulturális központ

Március 28. hétfő 12-14:30 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Március 29. kedd 18 óra
Ifj. Tompó László irodalomtörténész előadása a
„Hazatalálás” sorozatban, címe: „Szabadkő mű -
ves világveszedelem”.
Kulturális központ

Április 2. szombat 12 óra 
Békési Idősekért Alapítvány jótékonysági
ebédje.
Eötvös József Tagiskola ebédlője

Április 2. szombat 13-17 óra
Tavaszi zsongás - családi délután. Előadás a
tavaszi népszokásokról, óránként tárlatveze-
téssel megtekinthető a Gyermekélet
Békésen című kiállítás, folyamatosan kéz-
műves foglalkozás, játszóház, népi gyermek-
játékok készítése, kipróbálása, tavaszi képek
készítése szalvétatechnikával.
Békési Galéria

Április 2. szombat 18 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója. 
Belépő: jegyek 500 Ft/fő. 
Bővebben lapunk 4. oldalán.

Április 2. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC - Törökszentmiklós baj-
noki férfi kézilabda-mérkőzés. 
Sportcsarnok

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

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 26. – ÁPRILIS 8. KÖZÖTT
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Az Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság „Közleke dés -
biztonság gyermekszemmel”
címmel az idén is, im már 16.
alkalommal meghirdette gyer-
mekrajzpályázatát. A Békési
Rendőrkapi tányság illetékes-
ségi területéről ezúttal 11
óvoda 162 rajzzal, 12 ál talános
iskola 349 rajzzal ne vezett. A
rajzokon őszintén tük röződik
a gyerekek véleménye a közle-
kedésről, közlekedő társaikról
és a felnőttekről. 

A legjobb alkotások készí-
tőit jutalmazták. Kilenc díjat,
azaz kategóriánként az első
három helyezett díjazását a
Békés Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság ajánlotta fel.
Kapták mint első helyezettek:
Gyöngyösi Zsuzsanna (Sze -
gedi Kis István Református
Általános Iskola), Dávid
Marcell (Dr. Hepp Ferenc
Tagiskola), Szűcs Réka (Köz -
ponti Tagóvoda), továbbá a 2.
díjat megszerző Szota Bence

(Dr. Hepp Ferenc Tagiskola),
Kovács Zoltán (Bélmegyeri
Általános Iskola), Tarkovács
Olivér (Korona utcai Óvoda),
és harmadikokként Salamon
Krisztián Márk (Eötvös József
Tagiskola) , Nagy Anita-Szűcs
Mihály (Karacs Teréz Tagis -
kola), Zsarnóczki Anita (Köz -
ponti Tagóvoda). 

Ezen kívül számos különdíj
talált még gazdára. A Békési
Újságot kiadó Családért Ala -

pítvány hagyományosan át -
adott különdíját ezúttal Botos
Izabella Enikő, a Dr. Hepp
Ferenc Tagiskola kisdiákja
vehette át. 

A Gyermekkönyvtárban
megtartott eredményhirdetési
ünnepségen, amely egyben a
kiállítás megnyitója is volt, az
Alapfokú Művészeti Iskola
fuvola és furulya szakos tanárai
és növendékei adtak műsort. 

Zs. I.

Gyerekek rajzai a közlekedésről

Jubileumi előadás volt a
Nyugdíjas Színjátszó Kör
Petőfi Sándor: Szilaj Pista

című zenés drámája, amely a
március 15-én kezdődött idei
Tavaszi Fesztivál egyik helyi
rendezvénye volt. 

Olyan sokan voltak kíván-
csiak a színjátszó csoport leg-
frissebb előadására, hogy zsú-

folásig megtelt a kulturális
központ Kápolnaterme. A cso-
port 2000-ben kezdte megis-

mertetni a békési közönséget
azokkal a népi színművekkel,
amelyeket Petőfi Sándor írt. A
Hégely László és János Haj -
nalka által rendezett Szilaj
Pista főszereplői voltak: Sze -
verényi Barnabás (Petőfi Sán -

dor), Barna János (Szilaj Pis -
ta/halászlegény), Takács Gá -
bor né (Lidi), Buzás István

(öreg halász) és Salamon László
(Úrfi). A színielőadás előtt fel-
lépett a helyi Vadrózsa
Asszony kórus, a Körös Citera -
zenekar, a Békési Férfikórus és
a Békési Hagyományőrző
Dalkör is. Zs. I.

Sikert aratott a Szilaj Pista
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A Civil Tanács közelmúlt-
ban megtartott ülésén Izsó
Gábor polgármester megerő-
sítette: idén is juttat támoga-
tást a városban működő civil
szervezeteknek az önkor-
mányzat. Pályázaton 4 millió
40 ezer forint nyerhető el,
amely kevesebb, mint tavaly
volt, de az egyéb területeken
tapasztalható „nadrágszíjhú-
záshoz” ké pest kisebb az
elvonás mértéke, jelezve,

hogy a településvezetésnek
fontosak a civilek. 

A pénz elosztásáról a Szűcs
Judit elnök által vezetett Civil
Tanács javaslata figyelembe-
vételével a képviselő-testület
dönt. A megadott határidőig
összesen 66 érvényes pályázat
érkezett. A támogatásnak fel-
tétele, hogy a civil szervezet
legalább egy éve működjön és
az előző évben elnyert összeg-
ről jogszerűen elszámoljon.

Előny élveztek azok a pályá-
zók, amelyeknek működése
vagy kiemelt rendezvénye
kap csolható Békés város újra-
településének idei 300 éves
évfordulójához.

Hangsúlyos szempont volt
továbbá, hogy a pályázó szer-
vezet mekkora tagsággal ren-
delkezik, milyen tényleges
munkát végez, és vállal-e sze-
repet a település közösségi
életében.

Kevesebb pénz jut a civileknek



Lapunk megjelenését
Békés Megye

Önkormányzata 
támogatta.
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BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
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Ma már egyre több horgász
számára elérhetővé válik a
bojli használata, erre egyre
több bojlis vagy pontyos ma -
gánvíz alakul, és lehetőséget
adnak az új bojlik tesztelésére.

Erre a lehetőségre várva
2011 -re a CARP  ZOOM cég
három új horgos bojlit készí-
tett,vízben lebegő súlytalan
hatású, az alkotóelemek
aránya úgy lett beállítva, hogy
a víz fajsúlyáéval megegyező
bojlit kaptak. Ennek a típus-
neve BALANCED BOJLI.
Következő lépésként a prémi-
um minőségű bojliszemeket
egyedi eljárással, egy speciális
bevonattal látták el, ahogy
vízbe ér, elkezd kocsonyásod-
ni, és egy határozott illatfelhőt
képez a golyó köré, ez a COA-
TED BOJLI. Harmadik új -
donságképp a feltűnő színű,
lebegő bojli, ez szintén rendkí-
vüli csalogató hatással van a
halakra, a fenék közelében
szinte világít, miközben le -
beg ve árasztja magából az
aromát, ezek a FLUO POP
UP bojlik több csalikombiná-
ciókban használhatók.

Szekerczés Sándor

SPECIÁLIS HOROG
BOJLIK

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

Kedves Szülők, Pedagógusok!
Kedves Családi Gondnokok!

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

Önöket ismerkedő intézménylátogatásra. 
Szenvedélybeteg fiatalok ellátását 

16 éves kortól biztosítjuk. 
Ellátásaink térítésmentesek.

Tisztelt Szülők! Iskolánk,
a Békési Kistérségi Iskola a
2011/12-es tanévben foly-
tatja az elmúlt évben nagy
sikerrel beindult sportisko-
lai képzést. A leendő 5. osz-
tályosok számára egy sport-
osztályt indítunk a Szánthó
Albert u. 3. alatt. A sport-
osztályban heti öt testneve-
lés órát biztosítva, a békési
sportszervezetekkel szoro-
san együttműködve gon-
doskodunk a tanulók egész-
séges testi-lelki fejlődéséről,
in gyenes oktatásukról,
ugyanakkor a sportágak
utánpótlás-neveléséről. Az
osztályba a sport iránt elkö-
telezett, a tanulásban is

kitartó tanulókat várjuk a
békési kistérségből, illetve
Békés megyéből. A sportis-
kolai képzésben csapatspor-
tok és egyéni sportágak
egyaránt megjelennek. Ter -
vezett maximális osztálylét-
szám 25 fő.

Az osztályba kerülést
al kalmassági vizsga előzi
meg 2011. április 4-én 9
órakor a Városi Sport -
csarnokban.

Érdeklődni: Kálmán Ti bor
városi sportreferensnél a 06/
20-805-7251-es telefonszá-
mon, illetve Polgár Zoltán
sport csarnokvezetőnél lehet
sze mélyesen vagy a 06/20-52
82-522-es telefonszámon    

�

Sportosztályt indít 
a Békési Kistérségi Iskola

Újraindult a babaúszás a
Békési Uszodában csökkentett
árakkal. Sajnos sokan még
mindig nincsenek tisztában a
foglalkozások céljával, előnyei-
vel. A babaúszás egy olyan
csa ládi vízi foglalkozás, ahol
tu datosan kialakított játék-
rendszerrel építünk fel egy ne -
velési programot a vízben. A
ba baúszás legfontosabb célja a
közös örömszerzés az egész
családnak, és ezt nem szorít-
hatja háttérbe semmi. A ba -
bák a foglalkozásokon nem
fognak megtanulni úszni! El -
sajá títanak alapvető techniká-
kat, amivel később sokkal
könnyebben fogják megtanul-
ni ezt a sportot, de amíg ilyen
pi cik, csak a saját és a család
öröme a fontos, és hogy a
programmal megszerettetjük
az egész családdal a rendszeres
mozgást. A babaúszás kizök-
kenti az egész családot a hét-
köznapokból, lehetőséget adva
a felszabadult közös játékra és
kikapcsolódásra. Céljai tehát:

papa-baba-mama kapcsolat
fejlesztése, a baba mozgásko-
ordinációjának elősegítése,
folyamatos testi, lelki fejlődés
a baba számára, közeli kapcso-
lat alakul ki a vízzel, a gyere-
kek korán megtanulnak víz alá
merülni, ezáltal később már
nem kell hatalmas energiát
be fektetni ahhoz, hogy gyer-
mekünk legyőzze vízzel szem-
beni félelmét, az anyukák szá-
mára megelőzhető az ún.
GYES-betegség. Továbbá ki -
váló kezelési lehetőség asztmás

babák részére, különböző  or -
topédiai elváltozások hatéko-
nyan kezelhetők a babaúszás-
sal (pl.: gerincferdülés, ferde-
nyak, tölcsérmellkas), illetve a
feszes és laza izomzatú csecse-
mők számára kiváló terápia,
esetleges veleszületett vagy
szerzett betegségek, rendelle-
nességek gyógyítása, megelő-
zése, tünetmentesítése, egyen-
súlyérzék fejlesztése. További
hasznos információk és fotók a
foglalkozásainkról: www.baba-
uszi.eoldal.hu oldalon. 
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Babaúszás csökkentett árakon

Az 52. Énekes István Em -
lékversenyen Budapesten az
első válogatót rendezték a
nyáron tartandó ifjúsági kor-
osztályos Európa-bajnokságra.
42 egyesület 82 versenyzője
között szerepelt a békési Fo -
dor Milán is a 60 kg-os súly-
csoportban. 

A sportoló a legjobb nyolc
között a Budapesti Központi
Sportiskola kitűnőségével,
Szir tes Zoltánnal küzdhetett,
és döntő fölénnyel nyert. A
döntőbe jutásért a kecskeméti
Herceg Józseffel csapott össze
egy igen színvonalas mérkőzé-
sen. Milán pontozásos veresé-
ge azt jelentette, hogy a dobo-
gó 3. fokára állhatott fel, ezzel
továbbra is versenyben van a
korosztályos EB-n való indu-
lás jogáért vívott harcban. A
juniorok kontinensviadalára

kijutásban szintén válogató
dönt, erre meghívást kapott a
Surman Box Clubból az 57
kg-os Szalontai Mihály és a 66
kg-os Váradi Tamás.

A március 12-én Berek bö -
ször ményben tartott tornán
ugyanebből a klubból nyolc
versenyző indult: Ifj. Surman
Zoltán (serdülő, 43 kg), Vá -
radi Tamás (junior, 70 kg), Sa -
mu Nikolett (női kategória,
51 kg), Bozsányi Géza (serdü-
lő, 46 kg), Csordás Balázs
(ser dülő, 83 kg), Szalontai
Mihály (junior, 54 kg), Fodor
Milán (ifjúsági, 60 kg), Bimbó
Lajos (felnőtt, 91 kg). Surman
Zoltán edző elégedetten érté-
kelt, hiszen versenyzői kivétel
nélkül győzedelmeskedve
hagy ták el a szorítót, bizo-
nyítva a klubnál folyó szak-
mai munka eredményességét. 

Jól osztották a pofonokat
A közelmúltban több tornán léptek kötelek közé
a Surman Box Club sportolói. 

Szolgáltatásomat bôvítettem, fodrászdámban nemcsak
frizurája által szépülhet, testileg, lelkileg is kiegyensúlyo-

zottá válhat, ha kipróbálja és rendszeresen használja 
a CERAGEM jadeköves masszírozó ágyamat. 

Február-márciusban kedvezmények. 
Szeretettel várom Önöket! 

Mucsi Margit (Gitti) fodrász
Békés, Kölcsey u. 46.

Telefon: 06-66/416-346, 06-70/2290193

Magabiztos győzelmet ara-
tott első hazai mérkőzésén a
férfi kézilabda-bajnokságban
az Erste-Békési FKC a Haj -
dú böszörmény ellen. Fél idő -
ben 13-12 volt az állás, a vég-

eredmény 25-17. Legeredmé -
nyesebb gólszerző Mohácsi
Ár pád volt hét góllal. A
meccsen bemutatkozott a 15
éves Fekete Bálint, aki há -
rom gólt szerzett.

Magabiztos győzelem 
az első hazai kézimeccsen


