
2012. március 21.  � XX. évfolyam 6. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

MÁRCIUS 17-24. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁRCIUS 24-31.
Turul Patika (Piac tér)

MÁRCIUS 31-ÁPIRLIS 7. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mivel tölti 
a március 15-i

hosszú hétvégét?

8%
Elutazom.12%

Dolgoznom
kell.

33%
Kerti 
munkával 

18%
Városi ünnepségre
megyek 

29%
Pihenéssel

USZODA NYITVA TARTÁSA  
H-V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H-P: 14-20 óra, 

SZo-V: 12-20 óra között

Kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a Szegedi Kis Ist ván
Református Gimnázium ma -
gyar munkaközössége a Ma -
gyar Napokat. A tanórákon kí -
vüli, délutáni előadásokon szó
esett a nyomtatott sajtó jövőjé-
ről, Babits Mihály költészeté-
ről, bemutatták vá rosunk
könyvtárának honlapját, és az
olvasnivalókhoz is tippeket
kaptak a diákok. A rendezvény
középpontjában idén Örkény
István Tóték című műve alap-
ján készült Isten hozta, őrnagy
úr című film állt, melyet eszté-
tikai előadásokkal igyekeztek
közelebb hozni a gimnazisták-
hoz – tájékoztatta lapunkat
Gellén né Körözsi Eszter ma -
gyartanárnő, a Magyar Napok
fő szervezője.

A kisebb diákok számára
nép mese-bemutató, továbbá
vetélkedők sora is színesítette
a rendezvényt.             Sz. K.

Filmesztétikai
előadás is volt
a Magyar
Napokon

Ahogyan a korábbi évek-
ben, idén is csatlakozott Békés
a Tavaszi Feszti -
válhoz. A progra-
mok március 15. és
áp rilis 14. között
lesznek. Sze mez -
getve a rendezvé-
nyek kö zött: már-
cius 19-én zenés
me sejátékra várják
a kisgyermekeket a
Gergely Theáter
művészei, március 22-én a
Hon foglalás című rockopera
kerül színre a Sziget Színház
előadásában, másnap helyi
színjátszók adják elő a Szilaj
Pista című zenés drámát.
Ezeknek az előadásoknak a
kulturális központ ad otthont. 

Kiállítások is lesznek. A
Tavaszi Fesztivál vándorkiállí-
tása „Irodalom és festészet”
címmel március 23-tól tekint-

hető meg ugyanott, míg Ga -
zsó János fotós munkái a

Városházán nyer-
nek elhelyezést.
„Hatvan év –
Hatvan kép” cím-
mel Csuta György
festőművész élet-
műkiállítása nyílik
meg április 7-én a
Békési Galériában.
A tárlat végigkísé-
ri az alkotó művé-

szi korszakait, ízelítőt ad a
mintegy 45 éves alkotótevé-
kenységéből.

A tánc barátait a VII.
Fregolina Kupa társastáncver-
seny várja március 31-én, míg
a könnyűzene kedvelői „Az én
hangom” énekverseny elődön-
tőjét élvezhetik április 14-én
(a döntőt április 29-én rende-
zi meg a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ).

Tavaszi Fesztivál 
Kulturális programok városunkban is

Molnárné Tímár Judit fia,
Gergő, a hatodikos kézilabdás

sportiskolások egyike. Az irá-
nyító-beálló poszton játszó fiú

szorgalmas, szavai szerint
„nagyon hajt” a jó tanuló - jó
sportoló címre. Álma, hogy ál -
lat orvos legyen, és emellett
szeretne kézilabdázni a leg-
magasabb bajnoki osztályban.
Édesanyja szerint nagyon jó az
osztályközösségük, a gyerekek
kiállnak egymásért. Osztály -
fő nökük Szollárné Lovas
Györ gyi, aki a többi tanárhoz
hasonlóan segíti és támogatja
a gyerekek sportcéljait, egy-
ben nem engedi, hogy szem
előtt tévesszék a tanulás fon-
tosságát. – Dicsérni tudom a
sportiskola szervezettségét,
hogy a gyerekeket tanár kíséri
az edzésekre, a heti úszófog-
lalkozásokra. Az egész nagyon
jól átgondolt – mondta la -
punknak Molnárné Judit. 

Szász Ibolya és leánya, a
szintén hatodikos Kopányi
Boglárka minden nap Körös -

tarcsáról járnak át a sportisko-
lába. A kislány az úszást
választotta sportjául, heti
három kemény edzést vezé-
nyel neki Vass Gyula szaked-
ző, és persze mindennap van
testnevelés órájuk is. A kis-
lány szeretne minél több ver-
senyre eljutni, sikereket és
érmeket begyűjteni. Koráb -
ban kitűnő tanuló volt, és
most is színjeles, tanulmányi
versenyeken vesz részt. 

Folytatás a 4. oldalon

Hívogat a sportiskola
BEIRATKOZÁSOK A szülôk az iskola elônyeirôl beszéltek lapunknak
Az iskolai beiratkozások közepén járva szembe-
ötlő, milyen éles verseny folyik a gyerekekért az
iskolák között. A szülőknek nehéz választaniuk.
A Békési Kistérségi Általános Iskola Sport -
iskolájáról, amely szeptemberben elsős és ötödi-
kes osztályok indítását tervezi, egybehangzóan
pozitív a szülők véleménye.

Békés Megye Képviselő-tes-
tületének alelnöke kárhoztatta

az európai demokratáknak
nevezett politikusokat, akik a

tények minimális ismerete nél-
kül, az érveket meg sem hall-
gatva ítélik el hazánkat. „Saj -
nálatos látni, hogy az Európai
Unió hogyan kezeli hazánkat
bizonyos gazdasági sérelmek
miatt, felróva ne künk azt,
hogy alaptörvényünkben évez-
redes értékeket rögzítettünk.

A Szov jetunió ként viselkedő
szervezet és hazánk között is el
kell jönnie a kiegyezésnek,
amikor az egyre inkább félre-
sikló Unió kegyeskedik meg-
engedni, hogy bizonyos nem-
zetek a keresztyén-nemzeti
értékek alapján éljék életüket.”

Folytatás a 2. oldalon

Tömegek a városi megemlékezésen
MÁRCIUS 15. A kiegyezés fontosságáról szól az ünnepi szónok

Mintegy ezer érdeklődő vett részt az 1848-as for-
radalomra emlékező idei március 15-i városi ün -
nepségen. Ünnepi szónoklatában Mucsi András
önkormányzati képviselő aktuálpolitikai gondo-
latokat is megfogalmazott.

Legyünk mindig készek a kompromisszumra, de eközben mindig legyen egyenes a gerincünk – mondta mások mellett Mucsi András a városi
megemlékezésen, március 15-én.
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Várjuk kérdéseiket! Elküldhetik e-mailben a bekesiujsag@globonet.hu címre, 
jelezhetik Facebook oldalunkon, megírhatják levélben, 

a Békési Újság 5630 Békés Pf.: 61. címre, vagy SMS-ben a 30/432-20-30-as számra.

A Kossuth utca 16. számú épületünk épí-
tészeti és városképi szempontból, valamint
várostörténeti okok miatt is figyelmet érde-
mel. Az 1880-as évek végén építették a
házat Jantyik Mátyás (nem a neves festőmű-
vész!) tervei alapján. Az első patikus itt
Jantyik István volt, aki fiatalon, 1911-ben
halt meg. A tulajdonjog visszaszállt édesany-
jára, Jantyik Józsefnére, aki a patikajogot
eladta Spitzer
Miklós gyógysze-
résznek. Ő hosszú
évtizedekig vezet-
te a gyógyszertá-
rat, ezért ismere-
tes az épület Spi -
tzer-patika elne-
vezése is. Ezután
G o l d  b e r g e r
gyógy szerész irá-
nyította a patikát.
A zsidótörvények megjelenése után, 1944-
ben Túri Sándor gyógyszerész volt itt alkal-
mazásban, egészen az 1951-es államosításig.
Nagyon rövid ideig a DISZ-bizottság, a
Kommunista Ifjúsági Szövetség elődje tele-
pedett itt meg, majd új lakókat költöztettek
a régiek helyére. Az Egészségügyi Miniszté -
rium döntésének megfelelően az 1950-es
évek vége óta itt működött a város tüdőbe-
teg-gondozó intézete. 

A ház klinkertégla-burkolattal készült. A
középső kis kiülésű falrész, a rizalit három fal-
mezőre osztja az utcai homlokzatot. A közép-
ső falrész jelenlegi félkörív záródású ablakai
egykor a patika bejáratának adtak helyet.
Tehát középen volt a gyógyszertár bejárata.
Az épületben volt egy nagy előkészítő terem
is, ahol a kenőcsöket, kúpokat, sőt a parfümö-
ket is készítették. A pince, mint desztilláló

helyiség műkö-
dött. (Itt szeret-
ném megköszönni
dr. Nógrádiné For -
rai Éva asszony-
nak, az egykori
patika lakójának a
ház történetével
kapcsolatos adat-
közléseit.)

Az ódon épít-
mény két-két ol -

dalsó szárnyán lévő egyenes záródású abla-
kok fehér vakolt keretezéssel készültek, s a
legutolsó felújításkor örvendetes módon a
régi, eredeti ablaktartók kerültek vissza. A
Kossuth utcának ez a szakasza, a Csíkos utca
sarkától a Mezey utca sarkáig, zárt beépíté-
sű, kisváros hangulatot őrző polgárházainak
– az egykori patikaépülettel együtt – védel-
me indokolt.

Bíró György, városvédő
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A VOLT ARANY CSILLAG PATIKA

A kérdésre Tárnok Lászlóné, Békés Város Pol -
gármesteri Hivatalának jegyzője adott választ.
Mint ismertette, Békés Város Önkor mány -
zatának Képviselő-testülete 2011. december 1-
jei ülésén döntött a kommunális adó évi 15 ezer
Ft-os mértékének 18 ezer Ft-ra történő emelésé-
ről. A magasabb összeget 2012. január 1-jétől
kell fizetni. A képviselő-testület más vagyoni
típusú adó – építményadó, telekadó – kivetésé-
ről nem döntött, és nincs is szándékában továb-
bi adó kivetése, a lakosság terheinek növelése.
Kommunális adó megfizetésére azok a magán-
személyek kötelezettek, akik az önkormányzat
illetékességi területén lakástulajdonnal vagy
lakásbérleti jogviszonnyal rendelkeznek. 

Helyi rendelet alapján azok a kötelezett
magánszemélyek, akik betöltötték a 70. élet-
évüket, a betöltést követő évtől mentességet
kapnak az adó megfizetése alól.

A kommunális adó kivetésével kapcsolatosan
azonban fontos tudni, hogy Békés városban a
lakosoknak nem kell külön szemétszállítási
díjat fizetni, mint számos más településen. A

lakossági szemétszállítás és ártalmatlanítás
városi szintű feladatait az önkormányzat látja
el, ennek megfelelően az önkormányzat áll szer-
ződéses jogviszonyban a lakossági szemétszállí-
tási feladatokat elvégző gazdasági társasággal.

Más településekkel történő összehasonlításnál
figyelembe kell venni az ott megállapított lakos-
sági szemétszállítási díjakat is.

A jegyző asszony hozzátette, hogy a város
2012. évi költségvetésében 100 millió Ft kom-
munális adó bevételt terveztek be, ami teljes
mértékben felhasználásra kerül a lakossági sze-
métszállítás és -ártalmatlanítási feladatokra,
ennek tervezett összege 108 millió Ft. A szám-
adatokból az is kitűnik, hogy a város saját forrá-
sával is kiegészíti a kommunálisadó-bevételt a
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdeké-
ben. Ezen kívül még a kommunális adó bevétel
fedezetül szolgálhatna az egyéb településüze-
meltetési kiadásokra is, mint pl. a közvilágítás,
közterület-fenntartás. Ezeket a feladatokat más
forrásból kell biztosítania az önkormányzatnak.

Új rovatunkhoz máris több olvasói
kérdés érkezett, melyeket igyekszünk
sorban megválaszoltatni a megfelelő
szakemberekkel. Egyik olvasónk
azzal keresett meg miket, hogy miért
kell idén sokkal több kommunális
adót fizetnie. Mi az emelés oka?

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő értékesítésre meghirdeti a
tulajdonát képező alábbi lakásokat:

– Békés, Fáy A. u. 11. IV. 34. szám alat-
ti 3 szobás, komfortos (71 m2) lakás. A  vétel -
ár: 6.100.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat
útján történő bérbeadásra meghirdeti a
tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88
m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 74.800,-
Ft+ÁFA /hó.

– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²)
üzlethelyiség. A bérleti díj: 40.000 Ft+ÁFA /hó

– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 7. sor-
számú (18m2) garázs. A bérleti díj: 5.000,-
Ft+ÁFA/hó

– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sor-
számú (18 m²) garázs. A bérleti díj: 5.000
Ft+ÁFA /hó

Részletes tájékoztató kérhető a Polgár mes -
teri Hivatal Gazdasági Osztályán (Békés,
Pető fi u. 2. sz., 36-os iroda).

Benyújtási határidő: március 30. (pén-
tek) 12 óra.

Folytatás a címoldalról
A szónok szólt továbbá az

1848-49-es békési történésekről:
– A forradalmi események

során Békés is rendezett taná-
csú város lett, élén Asztalos Ist -
ván polgármesterrel. Békés a
forradalmat pénzadománnyal,
gabonával, katonával segítette,
több mint négyszáz békési har-
colt a nemzetőrségben. Ha kel-
lett, a szerbek ál tal gyilkolt dél-
vidéki magyarok megsegítésére

indultak a békési nemzetőrök,
máskor Arad váránál vitézked-
tek, a kolerajárvány idején a
város kórházat létesített, az
asszonyok kötszereket készítet-
tek. A szabadságharc esemé-
nyei még évtizedek múlva is
élénken éltek az emberek em -
lékezetében – mondta Mu csi
András, aki végül különleges
hangsúllyal szólt az összefogás
és kiegyezés jelentőségéről, je -
len korunkban is. 

Később „Talpra magyar”
címmel zenés-táncos ünnepi
műsor hangzott el a Városi
Színjátszó Kör, az ifjúsági fú -
vószenekar, a Belencéres Nép -
táncegyüttes és hagyomány -
őrző lovasok közreműködésé-
vel. Végül koszorúzás zajlott.
A Forradalmi Emlékmű nél a
város vezetése, intézmények,
civil szervezek és pártok kép-
viselői helyezték el az emléke-
zés virágait.                  Sz. K.

Tömegek a városi megemlékezésen
MÁRCIUS 15. A kiegyezés fontosságáról szól az ünnepi szónok
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Jöjj el, szabadság, te szülj
nekem rendet – mondjuk
együtt József Attilával, de
közben gondolunk-e arra,
hogy a szabadságot mindig
ki kell vívni, hogy az soha-
sem hull ölünkbe ajándé-
kul. És arra gondolunk-e,
hogy minden küzdelem,
minden harc, mely a sza-
badságért zajlik, az tulaj-
donképpen – olykor tuda-
tosan be sem vallva, még
magunknak sem – annak a
vágyunknak a megtestesü-
lése, amely a békét óhajtja,
és amely a csendes, nyu-
godt, gondoktól alig terhelt
élet utáni vágyakozásunkat
testesíti meg? Na meg arra,
hogy a béke tulajdonkép-
pen a rend nyugalma. Gyö -
nyörű megfogalmazás. A
mai világban ezt a földi
paradicsom meghatározá-
sának is érzem egyben. De
kevésszer adatott meg ez a
magyarság számára!

Alig múlt el a kommuniz-
mus áldozatainak emlék nap-
ja, máris küszöbön az 1948-
as megemlékezés, s közben
az Európa Parla ment, az
Unió némely szervének és
szervezetének „ba ráti kóstol-
gatását” is élvezzük nap
mint nap. Nos, ebben a tár-
sadalmi közegben és e jeles
napokkal kapcsolatban
Hen de Csaba gondolataiba
botlom. Fi gyeljünk csak
rájuk! „Senki nem dönthet
rólunk helyettünk, mert
csak a felelősséggel megélt
szabadság szülhet rendet.”
Nicsak! Tet szenek látni írá-
socskám első mondatát, és
vele olvasva ezt az utóbbit?
Még tisztább a kép. De
Hende Csaba így folytatja:
„Csak a szabadság szülhet
együttműködést.” Ez igen!
Lassan értjük, miért nem
szíve csücske az ország, a
nemzet, a kormány a mai
gazdasági és politikai világ-
hatalom vezető korifeusai-
nak! A ma gyarok szabadok
akarnak lenni, és – mellé-
rendelési vi szonyban, nem
alárendelten – együttmű-
ködnének. Nem csicskás-
ként, nem szolgaként tehát.
Ez bizony gond ma „Aj -
rópában”. S, hogy ez meny-
nyire így van, azt a honvé-
delmi miniszter ki is mondja
a tőle megszokott karakán-
sággal: „Össze tartozunk a
közös szabadságban, ma -

gyar ként és eu ró paiként, ha
együtt, és nem egymás elle-
nére keressük a közös boldo-
gulás út jait.” Ezek bizony
egy egyen rangú fél, nem egy
vazallus szavai. Ez hát a nagy
bűnünk. Kovilacibá’ mond-
ta anno, hogy merjünk ki -
csik lenni. Nem hallgattunk
rá. Meg is kaptuk a méltó
büntetést a derék neolibera-
loposztkommunotecnobü-
rokratáktól. 

De mond Hende Csaba
mást is még, hisz március 15.
tájékán vagyunk: „A ma -
gyar történelem egy nem zet
küzdelme a szabadságért,
1848 pedig Európa első
nagy, valóban közös tavasza.
A szabadság összeköti Eu -
rópa nemzeteit is, és az
Európai Unió azért jött lét -
re, hogy a kölcsönös tiszte-
let, a közös érdek jegyében
közösen váltsuk valóra azt.
A szabadságot meg kell él -
nünk a hétköznapokban.
Nem elégségesek a törvé-
nyek és az intézmények,
azokat felelősen, a realitáso-
kat tiszteletben tartva, a
közjót szolgálva kell tarta-
lommal megtöltenünk, s ha
kell, meg is védenünk. Ha
megtesszük, amit kell a
magyar és ezzel az európai
szabadság ügyéért, akkor
mindenhol jó magyarnak
lenni. Jó magyarnak lenni,
ha elkötelezetten dolgozunk
közös dolgaink előrevitelé-
ért a kölcsönös tisztelet és a
közös érdek jegyében, még
akkor is, ha konfliktusokat
kell felvállalnunk ezért." Azt
hiszem, ez elég tiszta, egye-
nes és magyar beszéd.

S bizony ez fáj néme-
lyeknek. De idézzük csak
fel még egyszer a gyönyö-
rű szép és tömör lényeget:
„A magyar történelem egy
nemzet küzdelme a sza-
badságért.”

Egész történelmünk er -
ről szól tehát! S most közel
vagyok ahhoz, hogy úgy
jár jak, mint az egyszeri
festőművész, ki egy szép-
séges naplementét látván
így sóhajt: „Na, ezt sem
festhetem meg, mert ha
megteszem, giccsnek ne -
vezik.” Azaz, ha nagyon
pá toszos akarnék lenni,
akkor azt is mondhatnám
végezetül, hogy addig ma -
gyar a ma gyar, ameddig
szabad, vagy ameddig érte
küzdeni kész.

Így állunk hát 164 évvel
a nagy március után. De
állunk még, mi, kik olykor
„isa por és chomuv” va -
gyunk, de a tűzben mindig
feltámadunk.

Kik s mik vagyunk

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem kap-
tunk jelentést. 

Elhunytak: Halász Juli -
anna (84 évesen), Hodoroga
Péterné (83), Szabó László
(70), Andor László (86),
Mucsi Gábor (88), B. Ko -
vács István (86), Tukai
László (63, Bélmegyer),
Csül lög Mátyásné (84),
Szalontai Mihály Attila

(64), özv. Berczi Gergelyné
(83), Jantyik Jánosné (74,
Murony), özv. Szűcs Lajosné
(92), özv. Alexa Mihályné
(83), Kertész Mihály (94,
Kamut).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az elmúlt évek sikeres
nagytakarítási akcióinak min-
tájára idén április 14-én,
szom batra ismét meghirdeti
Tavaszi Nagytakarítási Ak -
cióját a város önkormányzata.
Idén két célt határoztak el a
szervezők: a Békés-dánfoki
Üdülőközpont takarítása, fes-
tése, karbantartása mellett
szeretnék nagyjaink elhanya-
golt sírhelyeit is rendbe tenni.
Kérik a lakosokat, civil szerve-
zeteket és egyházi közössége-

ket, hogy csatlakozzanak a
felhíváshoz.

Kérik, hogy részvételi szán-
dékukat előzetesen jelezzék

április 11-én 18 óráig, hogy a
szükséges szerszámokat a Pol -
gármesteri Hivatal mindenki
számára biztosíthassa. A gyü-
lekező helyszínéről és pontos
időpontjáról később adnak
tájékoztatást. Jelentkezni le -
het Békés Város Polgár mes -
teri Hivatala Titkárságán
Haj du Líviánál a 66/411–011
telefonszám 159-es mellékén,
vagy a Műszaki Osztályon
Ilyés Péternél a 66/411–341
telefonszámon.

�

Nagytakarítás Dánfokon és a temetőkben
AKCIÓNAP Önkéntesek jelentkezésére számítanak

Olyan 18 évnél idősebb sze-
mélyeket hívogatnak, akik
napközben társaságra, a sza-
badidő hasznos eltöltésére
vágynak, közösségi progra-
mo kon szeretnének részt ven -
ni. Lehetnek inaktívak vagy
rokkantnyugdíjasok, akár
rész munkaidőben foglalkozta-
tottak is. Jelentkezhetnek to -
vábbá olyan családok is, ame-
lyek akadályoztatva vannak
idős hozzátartozójuk napköz-
beni ellátásában. Az Aktív
Ház életviteli tanácsadás mel-
lett lelki-mentális gondozást

vállal, segíti az ügyintézés
nehézségeit. Minimális téríté-
si díjat kell fizetni.

A csoportos foglalkozásokat
az érdeklődésnek megfelelően
alakítják ki. Már működik a
szakképzett gyógytornász ál tal
vezetett gerinctorna, amely
igen kedvező áron vehető
igénybe. A közeljövőben terve-
zik indítani a „Búcsú a bagó-
tól” elnevezésű tanfolyamot
azoknak, akik szeretnének le -
szokni káros szenvedélyükről.
A 8-10 alkalmas tanfolyamra a
jelentkezés ingyenes. Szintén

várják az érdeklődőket a nap-
közis táborba, amelyet a tava-
szi tanítási szünetben rendez-
nek meg 12 évnél kisebb gye-
rekeknek. Szabadtéri játékok,
kézműves foglalkozások, hús-
vétra készülődés és kétszeri
étkezés várja a jelentkezőket,

mindezért napi 1000 Ft-ot kell
fizetni. Bővebb tájékoztatás
kérhető az Aktív Házban, sze-
mélyesen a Szabó Dezső u. 24.
szám alatt, vagy a 66/646-017-
es számon, esetleg az aktiv-
haz@postmester.hu e-mail
címen.

Újabb idősek klubja nyílt
TANFOLYAMOK Közösségi programokat kínál az Aktív Ház
Kibővítette profilját és immár közösségi házként
és idősek klubjaként működteti a Sza bó Dezső
utca 24. szám alatti Aktív Házat a Szent Lázár
Alapítvány. Várják a tagok jelentkezését.

Hagyományos Virágvasár -
napi vásárát rendezi meg a
Békési Piacfelügyelet április
elsején, 8-13 óra között a
piactéren. A nyolc órakor
kezdődő színpadi programok
között táncos és zenés fellé-
péseket találunk, de lesz
bohóc show is. A húsvéthoz
kapcsolódik a locsolóvers-
mondó verseny, amely 11 óra
után kerül sorra, valamint
ekkor értékelik a „Nyuszi ül
a fűben” című alkotópályá-

zatot is, a legjobb munkákat
meg is lehet tekinteni.
Déltől jó ebédhez szól a nóta

a „Nyulam-bulam” együt-
 tessel. 

A kilátogató gyerekeket és
szüleiket, nagyszüleiket ha -
gyo mányőrző gyermekjáté-
kok, húsvéti énekes játékok,
kézműves foglalkozások, arc-
festés, lufihajtogatás, jó idő
esetén légvár, trambulin és
lovaglás pónilovon, Dottó-vo -
nat, íjászbemutató, kisállat-
börze és -simogató is várja. 

A rendezvény nem titkolt
célja a piac megismertetése és

népszerűsítése a háziasszo-
nyok között. 

A kilátogatókat a piaci fala-
tozókból minifánk, lángos,
sültkolbász, kenyérlángos, kür-
 tőskalács, hamburger, amerikai
hot-dog és pattogatott kukori-
ca várja. 

Bővebb információ kér-
hető telefonon, a 66/411-
011-as szám 183-as mellé-
kén, vagy a piacfelugye-
let@bekesvaros.hu e-mail
címen.                        
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Virágvasárnapi Vásár április elsején
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HIRDETMÉNY
A Kamut-Kétsoprony Földtulajdonosi Közösség értesíti a tisztelt föld-
tulajdonosokat, hogy vadászattal kapcsolatos földbérleti díjak kifize-

tése az alábbi helyen és időben történik.

Helye: Hunor Vadásztársaság Vadászháza (5673 Kamut, Tanya 65.)
Ideje: 2012. március 24 10-15 óra között

A földbérleti díj felvételéhez szükséges:
– TAJ-kártya
– adókártya

– személyi igazolvány
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

– a folyamatban lévő ügyek esetén adásvételi szerződés
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REMÉNYSÉGET BÉKÉS VÁROSÁNAK!
„Ézsaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és

népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a
népek.” A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben
teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a remény-
ségben a Szentlélek ereje által.” 

Mindannyian belekerültünk már olyan élethelyzetbe, amiből
szabadulni kívántunk. Gondoljunk csak személyes, családi, közös-
ségi vagy társadalmi bajainkra! Nehézségeink egy része megha-
ladja képességeinket és lehetőségeinket. Mit tegyünk ilyenkor?

Essünk kétségbe? Adjuk fel? Tegyünk úgy, mintha nem len-
nének komoly gondjaink? Sodródjunk az árral? Kábítsuk
magunkat minden lehetséges módon? 

Vagy szedjük össze magunkat, és kérjünk segítséget is?
Kitől? Ki hajlandó és képes eredményesen támogatni munkán-
kat és küzdelmünket? Mit vár cserében érte? Ha rossz helyre
fordulunk, még súlyosabb válságba jutunk! 

Kérjük Istentől bűneink bocsánatát! Kutassuk a vezetését.
Fogadjuk el a beavatkozását, és tegyük meg mi is a tőlünk tel-
hetőt! Ne a véletlenben, se magunkban, hanem benne remény-
kedjünk! Ő helyre akar és tud állítani minket. Jézus a mi való-
di szabadítónk. Vele fényes jövőre számíthatunk.

Ezt ismerteti, erről szól a Reménység Fesztivál is, amire Bu -
dapesten kerül sor a Papp László Sportarénában június 1-3. kö -
zött. További részletekkel saját egyháza, gyülekezete szolgálhat.

Vass Gergely, lelkipásztor

4 2012. március 21.

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)

Folytatás a címoldalról
Az édesanyja szerint a sportiskola óriási lehetőség nekik, akik

kisebb településen élve nem tudnák megoldani a sportolást,
különösen az úszást és az iskolába járatást ilyen gördülékenyen.
– A sportiskolások önállóbbak, fegyelmezettebbek a kortársaik-
hoz képest, talán mert a sportolás célokat fogalmaz meg ben-
nük – vélte Szász Ibolya.

Durkó Éva fia, a most hatodikos Hégely Sándor második
tanévét tölti sportiskolai osztályban. Mint lapunknak elmond-
ták, a sportiskolának csak az előnyeit látják. Sándor nem ron-
totta a tanulmányi eredményét, édesanyja szerint neki szüksé-
ge van a jó tanulmányi eredményhez arra a napi 3-4 óra spor-
tolásra, amely életének fontos részét teszi ki, ez hozza ki szelle-
mileg belőle a legjobbat. Naponta testnevelés óráik vannak,
hetente úszásfoglalkozás, mellette a kézilabdaedzések. Ő is,
mint társai, Papp Bálint és Kádas László kezei alatt formálód-
nak. A cél nem is lehet kevesebb, mint bekerülni egykor egy
NBI-es csapatba. 

Gyebnár Annamária az ötödikes kajakos Csávás László
édes anyja. Szerinte a sportiskolában sokkal könnyebb megszer-
vezni a napokat, az iskolai elfoglaltságokat és az edzéseket. A

testnevelés és a tanulás itt egyenrangú. A Szabó János kajakedző
által trenírozott László igen szorgalmas mindkettőben. Bizo -
nyítványa színjeles, és a sportban is eltökélt célja, hogy mindent
kihozzon magából, ezért dolgozik keményen az izzasztó edzésen
és a hosszú versenyévadban. Példaképe a békési kajakvilágbajnok
Pankotai Gábor. – A sportiskolában teljesen más a közösség, a
diákok összetétele. Nem a lusták járnak ide, hanem azok, akik-
nek céljaik vannak a sporttal és a tanulással. A gyerekek nagyon
fogékonyak és egymást motiválják – tette hozzá az édesanya. 

Tóthné Rácz Erika az ötödikes kézilabdázó Péter édesanyja:
– Itt a pedagógusok tényleg a gyerekekért vannak, érdekli

őket a gyerekek sportsikere, és annyira rugalmasak, hogy akár
egy-egy dolgozatot is későbbre halasztanak, ha a diákok érdeke
az kívánja – mondta. Hozzátette, neki az iskolaválasztáskor
már könnyebb dolga volt, hiszen a többi kézis szülő ajánlotta a
sportiskolát. A legfontosabb, hogy itt könnyebb összeegyeztetni
a sporttal kapcsolatos elfoglaltságot az iskolaiakkal, ezért is
tudja tartani Péter a négyes-ötös átlagát. A napköziben min-
dent megtanul, így nem kell edzés után ezzel foglalkoznia. A
fiú négyéves sportkarrierje alatt máris jelentős éremkollekciót
gyűjtött, csapatával például korosztályos magyar bajnok lett,
saját maga pedig gólkirály. A család kisebbik fiát, aki jövő szep-
temberben lesz elsős, szintén ide íratják, a légkör, a tanárok
hozzáállása és a sok lehetőség miatt – árulta el az édesanya.

Hívogat a sportiskola
BEIRATKOZÁSOK A szülôk az iskola elônyeirôl beszéltek lapunknak

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐK, TANULÓK!
A Békési Kistérségi Iskola Sportiskolája április 3-án 15 órakor

közösségépítő délutánt szervez az indítandó 5. évfolyamos sportosz-
tály iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára a Városi Sport csarnok -
ban. Ezen a délutánon játékos feladatokkal mutatkoznak be az osztályt
tanító pedagógusok. Az ismerkedés a Városi Uszodában és  Sport -
csar nok ban közös játékkal folytatódik.

Aki ebben a képzési formában szeretné folytatni tanulmányait,
alkalmassági vizsgálaton is részt vehet, ha eddig még nem tette meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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… Rojik Gabriella Margit
aranydiplomás óvónőre, aki
1935 márciusában született
Endrődön, alapfokú iskoláját is
itt végezte. Képesítő vizsgáját a
gyomai óvóképzőben szerezte
1952-ben. Első kinevezését a bé -
kési Epreskerti Óvodába kap ta
1952-ben. 1952-56-ig több óvo-
dában is dolgozott. 1957-től
nyugdíjazásáig az Epreskerti
Óvoda aktív dolgozója volt. 

Életét végigkísérte a gyer-
mekek iránti szeretet, igyeke-
zett önképzésekkel is fejlődni.
Különböző pályázatokon vett
részt, megyei és országos díja-
zott is volt. Két munkája, az
anyanyelvi nevelés és közösségi
nevelés köréből megjelent a
Gyorsuló idő című megyei
kiadványban. Az anyanyelvi
munkacsoport vezetőjeként

kamatoztatta tudását. Az állan-
dó megújulás, jobbra törekvés,
a tanulási vágy jellemezte, így
1972-ben gyakorló óvónői vég-
zettsége is lett. Bábszakkör
vezetőként éveken át irányított
gyermek-, és felnőtt bábszak-
kört. A bábok nagy részét is
saját maga készítette, és megyei
bábkiállításon többször díjazot-
tak lettek bábfigurái.

Az óvodában ifjúságvédel-
mi felelősként is tevékenyke-
dett, de aktív tagja volt a
városi munkáskórusnak is. 

Óvodánk 25 éves évforduló-
jának tiszteletére „APÁK
NAPJÁT” szervezett – ekkor
lett négy csoportos az óvo-
dánk, és sok apuka segítette a
munkát. A gyerekekkel is vé -
gigkísérte az építkezés mene-
tét, rajzokon örökítették meg

a munkálatokat. Az 50 éves
év fordulón, már nyugdíjas-
ként is aktívan részt vállalt az
elmúlt 50 év felidézésével.

Munkája elismeréseként
1976-ban az Oktatás Kiváló
Dolgozója kitüntetést kapott.
Több képzős hallgató gyakor-
lati munkáját segítette a mun-
kássága alatt.  Szívesen furu-
lyázott és énekelt, így is meg-

alapozva a gyermekek zenei
érdeklődését. A zene szereteté-
re nevelt. Másik kiemelkedő
tevékenysége az anyanyelvi
nevelés volt. Sokat mesélt,
bábozott a gyermekeknek, de
a felnőttek munkáját is segítet-
te bemutató foglalkozásaival. 

Családot nem alapított,
minden szeretetét a gyerme -
kek kapták. Nyugdíjba vonu-
lása után is mindig szívesen
vett részt a városi és az óvodai
rendezvényeken, az Epreskerti
Óvoda minden ünnepségére
örömmel jött el. 

Hívő katolikusként aktívan
részt vett a békési Katolikus
Egyház életében.

Nyugodjon békében!
Bondárné Pásztor 

Emma Ildikó,
az Epreskerti Óvoda vezető óvónője

Emlékezzünk…
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Orbán Viktor márciusi 15-i, csütörtöki beszédében a
Kossuth téren úgy fogalmazott: a „nagy március” óta
sosem voltunk még ilyen közel a szabadsághoz, mert még
sohasem voltunk olyan egységesek, mint ma. A kormány-
fő egyúttal egyenlőséget követelt a magyaroknak, hogy
ugyanazt a mércét alkalmazzák velünk, mint más orszá-
gokkal szemben. A téren összegyűlt tömeg hangos tetszés-
nyilvánítással fogadta szavait, amikor beszédét úgy folytat-
ta: 1848 politikai és szellemi programja úgy hangzik, „nem
leszünk gyarmat”, és a magyarok programja és kívánsága
2012-ben ugyanígy szól. 1848 óta a magyarok ”szabadság-
verséből”, a Nemzeti dalból élünk, amelynek esküje szerint
„rabok tovább nem leszünk”. Tartjuk-e még az esküt? –
tette fel a kérdést. Szabad-e az a magyar, akit víz alá nyom
az adóssága, akinek a saját otthon csak vágyálom, aki
háromszor is meggondolja, vállaljon-e újabb gyermeket,
aki évek óta nem talál munkát, akinek éhes a gyermeke, és
szabad-e az az ország, ahol minden száz jövedelemadó-
forintból 90 a hitelezőkhöz kerül, amely szilárd talaj
helyett adósságingoványon áll?! De ma már elegen és elég
elszántak vagyunk, hogy a szabadságjogaink után kivívjuk
a szabad magyar életet is – jelentette ki a miniszterelnök.



– Ön szakgyógyszerész. Mit
jelent ez a fogalom?

– Amikor az ember elvég-
zi a gyógyszerészeti egyete-
met, akkor mindenki maga
dönti el, hogy milyen irány-
ban akarja tovább képezni
magát. Többféle szak van, le -
het vizsgázni például gyógy-
 szer-hatástanból, gyógyszer-
technológiából, gyógyszerel-
látási és gyógyszerügyi szer-
vezésből stb. Nekem ez utób-
biból van szakvizsgám. Az
egészségügy mindig is érde-
kelt, és ebből a gyógyszeré-
szet vonzott a leginkább. Már
húsz éve dolgozom gyógy-
szerészként, bár mostanában
in kább a gyógyszertár üze-
meltetésével kapcsolatos fel-
adatok kötnek le.

– Apropó, patika! Úgy
tudom, kettőt is irányít. Mit
vesz figyelembe leginkább
munka közben?

– Valóban két patikát irá-
nyítok, egyet Békésen, a Le -
vendulát, egyet pedig Sza -
bad kígyóson. „Keveset adsz,

amikor a te tulajdonodból
adsz, amikor önmagadból
adsz, ak kor adakozol igazán”
– írja William Heinemann A
próféta című könyvében. Ez
lenne a vezetési mottóm. Aki
ide be jön, annak valamilyen
egész ségügyi problémája,
kérdése van, amit mi nem
szeretnénk szaporítani,
hanem megoldást szeretnénk
nyújtani.

– Meglepve hallottam, hogy
házhoz is szállítanak, mégpe-
dig ingyen!

– Békésen és környékén az
internetes honlapunkról
(www.gondoskodo.hu) érkező
megrendeléseket ingyen ház-
hoz szállítjuk. Ez idáig
Békésről nagyon kevés meg-
rendelés futott be, többnyire
Budapestről, a Dunántúlról
illetve külföldről érkeznek
megrendelések.

– Ha hiányzik valamely
keresett készítmény délelőtt,
Önök délutánra beszerzik.
Hogy csinálják ezt?

– Csak részben múlik raj-
tunk, mert olyan nagykeres-
kedőkkel vagyunk szerződés-
ben, amelyek hamar tudnak
szállítani. 

– Az ön munkatársai min-
dig türelmesek, mosolygósak.
Sosincs rossz kedvük. Mi a

titok nyitja?
– A zsák megtalálja a folt-

ját. Olyan emberekkel szere-
tek együtt dolgozni, akikkel
kölcsönösen szeretjük és tisz-
teljük egymást.

– Gyógyszerész létére ön
nagy egészségnevelő. Hogyan
egyeztethető a kettő?

– Ez nekem is okozott egy
időben dilemmát. Valójában itt
nem csak a gyógyszer a lé nyeg,
hanem az a fontos, hogy aki ide
bejön, annak segítségre van
szüksége. Ha valakinek az a
segítség, hogy gyógyszert kap,
azt a legteljesebb mértékig pró-
báljuk kiszolgálni, de bárkit
szívesen lebeszélek erről, ha van
hajlandóság egy egészségtuda-
tos hozzáállás mellett a gyógy-
hatású készítmények használa-
tára és egészséges életvitelre.

– Ön miként pihen? Jut
ideje sportra?

– Azt gondolom, ami lelke-
síti az embert, abban nem tud
elfáradni. Sokáig úsztam, és ez
a mai napig megmaradt. Szí -
vesen búvárkodom, kerékpá-
rozom, sokáig sárkányrepül-
tem. Jelenleg saját kedvtelé-
semre, szórakoztatásomra sze-
retek a családommal wellnes-
sezni, vizes programokat ki -
pró bálni. Mivel négy fiam van,
ők is partnerek ebben. Ked -
velem még a misztikus dolgo-
kat, mert azt gondolom, hogy
a világ többről szól, mint amit
látunk belőle.                Gugé

Következő interjúalanyunk
Mol dován-Garas Helga pedagógus.

52012. március 21.

Hétköznapi történet?
Egyszer volt, hol nem volt… De mit is beszélek!
Van egy rendkívüli ember, a mindössze 45 éves
Jeszenszky Attila, aki bár Gyulán lakik, mégis
sokat tesz városkánk lakóiért. Talán nem túl
sokan ismerik e halk szavú, kedves és szerény fia-
talembert, de a munkájával annál többen kerü-
lünk „napi” kapcsolatba. Hétköznapi-e a történe-
te vagy sem, majd ki-ki eldönti, de én úgy gon-
dolom meg kell ismerniük, mert szerintem rend-
kívüli ember, aki csendben teszi a dolgát.

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK 
AZ ÁRAMÜTÉS ELLEN?

Az emberi testen áthaladó áram kétféle károsodást okoz-
hat: az áram közvetlen hőhatásából adódó égés és a belső
szervek következményes károsodása mellett felléphet a
rövidzárlat miatti szívmegállás. Áramütést okozhat vil-
lámcsapás, lakáson belüli elektromos vezeték hibája, lesza-
kadt nagyfeszültségű légvezeték, árammal, feszültséggel
kapcsolatba kerülő tárgy. Az áramütés súlyossága az egé-
szen enyhétől a halálosig terjedhet. Minél hosszabb idejű az
áramütés, annál nagyobb a szervezet károsodásának mérté-
ke is. A nem elengedhető áramforrásnál jellemzőek az égési
sérülések, míg pl. a villámcsapás olyan gyorsan „rohan” át
testen, hogy égést nem okoz, ellenben súlyos keringés- és
légzészavart, agykárosodást igen. 

Az áramütés sok esetben megelőzhető, megfelelő földe-
léssel és érintésvédelemmel, de ez leginkább a műszaki cik-
kek gyártóinak a felelőssége. Villámlás esetén a szabadban
lévő embernek kerülnie kell a kiemelkedő tárgyakat (osz-
lop, tornyok, fák, távvezeték), nyitott térségeket, vízfelüle-
teket. Áramütés sérültjének az ellátása orvosi feladat.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Békés városban a szociális
szolgáltatások sokrétűek, a
rászorulók minden rétegére
kiterjednek. A Békés Városi
Szo ciális Szolgáltató Központ
há zi segítségnyújtása több
mint 25 éves múltra tekint
vissza. Ezen időszak alatt ta -
pasztalt, a jogszabályi környe-
zetben jártas kollégák segítet-
ték és támogatták és jelenleg is
tá mogatják, gondozzák azokat
az idős, ellátásra szoruló em -
bereket, akik odafigyelést, se -
gítségnyújtást igényelnek a
mindennapi életvitelükhöz.
„Öreg fát nem lehet átültet-
ni”- tartja a mondás, és való-
ban naponta találkozunk az -
zal, hogy ez mennyire igaz. A
Békés Városi Szociális Szol -
gáltató Központ által nyújtott
házi segítségnyújtás által lehe-
tővé válik, hogy az idősödő
emberek minél tovább a saját
otthonukba élhessenek, mert

azon egyének igényeit elégíti
ki, akik az idősek klubjába
nem akarnak vagy már nem
tudnak bejárni, továbbá idős-
otthoni elhelyezést sem kíván-
nak igénybe venni. Se gítséget
kap minden olyan kérelmező,
aki életkorának, élethelyzeté-
nek és egészségi ál lapotának
megfelelően, meg lévő képessé-
geinek fenntartása mellett
rászorulnak, s ragaszkodnak
megszokott kör nyezetükhöz. 

A szakképzett gondozónők
támogatást nyújtanak az ellá-
tást igénylők életvitelükhöz
személyi és szűkebb környezeti
tisztaságuk biztosításához, érde-
keik védelméhez, kulturális igé-
nyeik kielégítéséhez, mentális
állapotuk javításához és a társas
kapcsolataik ápolásához.

Felelősségünk az idősek-
ről gondoskodni, hiszen „jó
az öreg a háznál”, tegyük
könnyebbé bölcs életüket!
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A Torony Rádió meghívásá-
ra március 8-án Szívek szár-
nyán című önálló estjével
köszöntötte a békési hölgye-
ket R. Kárpáti Péter. A szín-
művészt sokan ismerhetik a
Barátok közt című közkedvelt
szappanoperából, melyben
Berényi András szerepét ala-
kítja, de korábban feltűnt a
tévéképernyőn a Szomszédok
és a Kisváros című sorozatok-
ban is. Kevésbé ismert, hogy a

nyolcvanas évek végén, a szín-
művészeti főiskola befejezését
követően rövid ideig a békés-
csabai Jókai Színház művésze
volt. Nőnapi békési fellépé -
sén, a kulturális központban
kifejezetten a hölgyeket meg-
szólító, olykor megindító ze -
nés és prózai irodalmi összeál-
lítással lépett a nagyközönség
elé – tájékoztatta a Békési
Újságot Rácz Attila, az egyik
szervező.                     Sz. K.

Rádiós nőnap sztárvendéggel 
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Fellépését követően aláírásokat osztott és a rajongókkal beszélgetett
a kulturális központban R. Kápráti Péter színművész.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Összkomfortos családi ház sürgősen
eladó Békésen a Magyar Imre u. 30. szám
alatt.
Fáyn 2. emeleti, háromszobás, 72 m2-es,
kéterkélyes, felújított lakást tégla kocka -
házra cserélnének. Érd.: 30/35-97-196.
A fogászat melletti garázssoron eladó egy
16 m2-es garázs. Érd.: 30/331-71-72.
Építési telek eladó a Bocskai u. 16. szám
alatt. Érd.: 66/645-361.
Békés központjában, a Juhos Foto fölött
kétszobás, III. emeleti 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. 30/320-60-71.
Békésen a Drága utcán egyszobás, össz -
komfortos parasztház kis melléképülettel
és garázzsal azonnali beköltözéssel el -
adó. Tel.: 30/346-48-09.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó
vagy kiadó. 20/97-21-049.
Békésen, a Fáy 2-ben lakás garázzsal
együtt eladó. 30/910-10-09.
Borosgyán III. tó tórész eladó a nyugati
parton. 70/562-75-68.
Kamuton kertes ház eladó. Háromszobás,
nappalis, gazdasági épülettel. Tel.: 20/93-
315-13. 
Autóbusz-állomáshoz közel, 110 m2-es csa -
ládi ház eladó. Tel.: 66/634-404.
Kölcsey u. 52. alatt kertes ház eladó. Érd.:
70/362-38-88, 66/643-739.
Parasztház eladó a Dózsa Gy. u. 21. szám
alatt. Érd.: 30/478-56-66.
Kertes ház eladó. Érd.: 70/36-11-973.
Lengyel Lajos utcán padlásszobás, össz -
komfortos ház sürgősen eladó. Érd.: 30/
506-31-85.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Áron alul eladó Békésen, a bánhidai ré -
szen négyszobás kertes családi ház, az
Ár pád u. 11. alatt. Vállalkozásra is alkal -
mas. Érd.: 70/516-52-41.
Ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Háromszobás + nappalis, jó elosztású
csa ládi ház eladó a Tompa utcában. Érd.:
70/241-82-97.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Régi építésű családi ház eladó. 30/590-
69-38.
Adyn, IV. emeleti, 59 m2-es, különszobás,
nagy erkélyes, egyéni lomkamrás lakás
ju tányos áron eladó. 20/248-50-87.

Ady utcában egyszobás, 43 m2-es lakás
eladó. Tel.: 66/634-404.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békés legjobb helyén felújított sorházi la -
kásomat eladom vagy elcserélem tömb -
lakásra. Tel.: 30/908-56-92.
Elcserélném a házamat tömblakásra.
Érd.: 30/73-96-258.
2,5 szobás, kertes, összkomfortos ház
ket tős garázzsal 817 m2 telken, a főtérhez
közel eladó. 70/33-66-056.
Kereszt u. 27. szám alatt ház eladó. Érd.:
66/643-307.
Fáyn, felújított, földszinti lakás eladó, koc -
ka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince u. 3. szám alatt. Tel.:
66/410-323.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
sürgősen eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Eladó a Borosgyáni 3. tavon tulajdonrész,
zsindelytetővel fedett négyszemélyes la -
kókocsival, digi parabolával, esőbeállóval,
grillezővel, szalonnasütővel. 30/903-22-04.
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 legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren parasztház eladó. Villany,
víz, fürdőszoba van. Nagy udvar, gazdál ko -
dásra alkalmas. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
20/54-19-011.
Kisebbfajta parasztház sürgősen eladó a
Szabadkai u. 40. alatt. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 30/430-38-80.
Építési telek eladó, bontásra váró házzal.
Irányár 1,9 millió Ft. Érd.: 70/413-21-97.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a Kölcsey u. 52. számú ház el -
adó. Érd.: 66/643-739, 70/362-38-88.
Felújításra szoruló ház eladó a Kastélyzug
5. szám alatt. Ár: 2,5 millió Ft. Érd.: 66/
643-307.
Békésen egyszobás, vegyesfalazású ház
sürgősen eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
Közművesített parasztház, nagy telekkel,
kövesút mellett eladó. Irányár: 2,8 millió
Ft, vagy megegyezés szerint. Tel.: 30/49-
79-386.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó. Bé -
kés, Kopasz u. 10. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
Békés, Mátyás u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
Ház eladó a Dankó u. 26. szám alatt, akár
részletre is. Mindent beszámítok, hitel
nincs rajta. Tel.: 30/433-97-90, 70/32-
888-32, egész nap.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Békésen parasztház eladó 3,9 millió Ft-
ért. Érd.: 30/95-22-466.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a Gát
u. 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt vagy a 20/
59-99-102-es számon. Ár: 4,9 millió Ft.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/776-88-33, 66/634-238. 
Sürgősen eladó a Szegedi u. 18. számú
kétszobás ház. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.:
70/588-04-67.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás u. 20. Irányár: 5,8 millió Ft.
Tel.: 20/912-48-06.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 54
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/30-
65-304.
Budapesten, a XIII. kerületben, a Süllő ut -
cá ban egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó 6,4 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
A Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II.
eme leti, 65 m2-es, azonnal költözhető,
világos lakás eladó 6,7 millió Ft-ért. 70/
234-64-19.
Békéscsabán, az Őr utca 2. III/11. kétszo -
bás, egyedis, felújított, erkélyes téglala -
kás, a piac közelében eladó 7 millió Ft-ért.
Tel.: 20/377-04-00.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
für dő szobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
Békésen a Pesti u. 9. szám alatti, két és fél
szobás, összkomfortos ház, 750 m2 telken
eladó. Ár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/85-400-33.
Karacs 1-ben lakás eladó vagy budapes -
tire cserélhető. Ár: 8 millió Ft. Tel.: 20/
206-87-97.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a Piac tér 1. szám alatt 3. eme -
leti, kétszobás lakás eladó. Ár: 8,2 millió
Ft. Érd.: 30/205-31-63.
Békésen négyszobás ház, két generáció-
nak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhelyi -
ségekkel, városközponti részen sürgősen
eladó, vagy cserélhető kisebbre. Ár: 9 mil-
lió Ft. Érd.: 30/377-531-02.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis kertes családi ház
gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ft-
ért. 20/416-91-17.
Békésen kétszintes, kertes ház eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/406-58-48.
Eladó vagy első emeleti tömblakásra cse -
rélhető egy teljesen felújított téglaház
fűthető garázzsal a fürdő és Dánfok von -
záskörzetében. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.:
70/67-83-155, csak hétvégén.
Kétlakásos, külön bejáratú kertes ház el -
adó 13 millió Ft-ért. 20/33-16-982.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Eladó vagy békéscsabai házra cserélhető
értékegyeztetéssel Budapest vonzáskör -
ze tében lévő tetőtér-beépítéses, 25 éve
épült kertes ház. Irányár: 16 millió Ft. Érd.:
20/926-13-47.

KIADÓ INGATLAN
Irányi utcában háromszobás kertes ház
kiadó hosszú távra havi 40 ezerért + 2
hónap kaució. 30/95-82-777.
Lakás kiadó az Ady lakótelepen, akár
hosszú távra is. 30/568-04-32, 66/ 643-112.
Fáy u. 1-ben garázs kiadó. Érd.: 66/411-837.
Garázs hosszú távra kiadó a Fáy 10. alatt.
Érd.: 20/360-20-71.

INGATLANT KERES
Kiadó kertes házat keresek, minimum 5
szobásat, ezek lehetnek félszobák is. 20/
34-822-03.

KERT
Eladó 1,5 ha 38,80 AK szántóföld Tarhos
külterületén, Féltőben. Tel.: 20/387-39-79,
30/978-65-91. 
Eladó Békés Csatárkerten lakóház +
6000 négyzetméter termőföld. Kövesút
melletti, villany, fúrtkút, két szoba, konyha,
gazdasági épület. Érd.: 70/529-19-06.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460, este.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó.
Villany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben közművesített zárt
kert, rajta téglaépítésű kis házzal eladó a
Csabai úthoz közel. Érd.: 30/314-58-02.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Peugeot alufelni jó gumival (215/ 40 Z 16)
120 ezer Ft. Érd.: 30/55-91-070.
Trabant műszaki nélkül eladó. 70/260-32-30.
Maruti alkatrészek eladók: első és hátsó
lámpák, lendkerék fogaskerék, ÁC pum -
pa, generátor. 30/470-54-92.
Rotációskapa után való gépgyári nagyfaj-
ta pótkocsi eladó. Érd.: 30/903-70-69.
Kerti kistraktor gyári kocsival, minden tar-
tozékkal eladó. Érd.: 30/93-86-088.
Eladó MZ 125 jó állapotban, Toyota Corolla
1.3-as sz.gépkocsi kitűnő állapotban. Tel.:
30/452-39-38.

ÁLLAT
Törzskönyves bernáthegyi kan fedez.
Érd.: 30/559-10-70.
Eladó egy 8 éves Shih Tzu kistestű kutya
tízezer Ft-ért. Érd.: 30/377-53-10.
Bármilyen fajtájú kistestű tyúkot keresek
megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Kacagógerlék eladók vagy bármire el cse -
rélhetők. Érd.: 20/54-19-011.
Háztól elvihető háromszínű vagy világos -
szürke színű kiscicát keresek. 66/415-221.
Kecskék eladók. Tel.: 70/343-73-36.
Kétszer fialt koca továbbtartásra eladó.
Érd.: 66/412-692.

Nincs könyvelője?
Teljes körű könyvelés gazdasági társa -
ságok, alapítványok, egyéni vállalkozók
részére. Adóbevallások készítése ma -
gán személyeknek.
Békés, Hőzső u. 50. Tel.: 30/522-47-13.
Időpont egyeztetés szükséges!

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Figyelem! Ebben a rovatban kizárólag
munkát ajánl és állást keres típusú ap -
róhirdetéseket teszünk közzé. Vala mely
szolgáltatás felajánlásáért, pl. vasalás,
festés, gyermekfelügyelet vagy egyéb,
fizetni kell!
57 éves nő start-extra kártyával ügyin-
tézői, gyermekfelügyelői, takarítói, varró -
női-szabászati munkát keres. Tel.: 70/386-
70-78.

Kertrendezést, sövénnyírást, fűnyírást,
fametszést, kertépítést és szaktanács -
adást vállalok. 20/886-27-81.

Takarítói, ápolói munkát keresek. 30/616-
23-62.
22 éves, kereskedelmi végzettségű nő ál -
lalt keres élelmiszer-, ruha-, bútorboltban,
akár 4 órában is. Tel.: 30/827-04-87.
Gyógypedagógiai végzettséggel gyermek-
felügyelői munkát keresek. 20/348-22-03.
39 éves, érettségivel, angol és román
nyelv tudással rendelkező fiatalos férfi ál -
lást keres. Bármilyen megoldás érdekel.
Tel.: 30/21-11-230.
Televíziószerelőt keresek Videoton Pre -
cision 2000 típusú színes tévé javítására.
70/236-35-37.
Középkorú nő háztartási, gondozói, taka -
rítói munkát keres. 20/57-27-645.
Kereskedelmi végzettséggel, többéves
gyakorlattal 4-6 órában munkát keresek.
30/929-99-26.

EGYÉB
Kisiparilag készült ablakkeretek bontás-
ból, üvegezve eladók. Érd.: 66/412-070,
délután.
Canon S3IS digitális fényképezőgép eladó
40 ezer Ft-ért. zerda-fox@freemail.hu.
Ideál Automatik táskavarrógép újszerű
állapotban eladó vagy jószágra, takar-
mányra cserélhető. Tel.: 30/931-90-85.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű
állapotban eladó. Érd.: 20/943-41-13, 16
óra után.
Keveset használt Panasonic 72cm kép -
átlós síkképernyős sztereó tv eladó. Érd.:
30/568-04-32, 66/643-112.
Eladó fa bébi rácsos ágy kókuszmatraccal,
GRACO hintaszék 13kg-ig, utazó kiságy.
Érd.: 30/696-79-01.
Utak feltöltésére beton, tégla, föld ingyen
elvihető Muronyból. Tel.: 70/77-37-106.
Eladó 1 db Blaupunkt Calgary MP36  fej -
egy ség 12 ezer Ft és 2 db Wynstar Phaser
R23 185/70 R 14 használt gumi 5 mm pro-
filmélységgel 9000 Ft. Tel.:  20/43-41-480.
Házi főzésű, üstben főtt, besztercei szil-
valekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89. 
Keverőtárcsás mosógép eladó. 30/37-
75-310.
Egy üveg- és egy kristálycsillár eladó. 30/
377-53-10.
TZ-4K kistraktor után való burgonyafel-
szedőt keresek megvételre. 30/433-79-89.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
28-as jó állapotú férfikerékpár, valamint
elektromos gyepszellőztető eladó. Tel.:
30/433-79-89.
2 db új álló ventilátor eladó. 30/377-53-10.
Nagyon szép fekete műszőrme bunda, téli -
ka bátok, dzsekik eladók. 30/377-53-10.
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzem képtelen dolgait, egyebeket. Tel.: 20/
22-85-866, 30/931-90-85.
1db kézmosó kagyló hideg-meleg vizes jó
állapotban eladó. 30/377-53-10.
Minden kidobásra szánt fa, fém, papír, és
műszaki holmiját ingyen elszállítom.
30/377-53-10.
2 db hármasablak, 270x180-as beüve gez -
ve eladó. 30/377-53-10.
Egy db gáztűzhely, főzőrács és főzőégő
nélkül eladó. 30/377-53-10.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Vetőburgonya és étkezési burgonya eladó
a Kecskeméti u. 31. alatt. 70/21-82-968.
Hajdu centrifuga 7 ezer Ft-ért eladó. Érd.:
30/65-40-742.
Eladó: kézzel hajtós rokkantkocsi, 220 W-
os villanydaráló, Hajdu mosógép, Hajdu
centrifuga, 42-es bakancs, 2 db vasbak.
Tel.: 30/381-37-27.
Új német légpuska eladó. Rosszat vagy
régit beszámítok 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/22-
85-866.
Lucernamag, árpa, búza, zab, kukorica
eladó. Tel.: 30/256-52-56.

Eladó: konyhaszekrény, fehér íróasztal,
hő sugárzó, háromszemélyes rekamié,
dohányzóasztal, 50 literes üvegballon
pálinkának. Érd.: 30/95-22-466.
Ágyneműtartós gyermekágy olcsón
eladó. Tel.: 66/641-416.
Bútorra, ruhaneműre, konyhai eszközökre,
hűtőre, mosógépre, bármi egyébre üzem -
képtelen állapotban is szükségem lenne.
Tel.: 30/931-90-85.
Stihl benzinmotoros fűnyírót vennék. Tel.:
30/563-46-59.
4 db állítható bak, nagy mészoltó láda el -
adó. Érd.: 30/307-00-73.
Színes tévé és mikró eladó. Tel.: 20/220-
85-26.
Vezetékes Karancs gáztűzhely jó állapot-
ban eladó. 30/513-65-76, 66/643-929. 
Heverők, politúrozott asztalok, nagy tükör
eladó. 70/236-35-37.
Gáztűzhely jó állapotban eladó. Jószágra
vagy takarmányra elcserélhető. Tel.: 30/
931-90-85.
Háromfázisú villanymotorok, Hilti szer-
számokkal, 3 q utánfutó két év műszaki-
val, 6 m mestergerenda eladó. Tel.: 66/
412-862.
220 V-os nagy (hattalicskás) betonkeverő
eladó. Érd.: 30/307-00-73.
15 kalapácsos daráló 0,75 kW-os motor-
ral, darálóládával 18 ezer Ft-ért eladó. 70/
236-35-37.
Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, 4 db fotel 2 ezer
Ft/db áron eladó. 20/416-91-17.
Magyar LG, vagy Slávia légpuskát vennék.
Maximim 10 ezer Ft-ig. Kínai nem érdekel.
Tel.: 20/62-92-838.
Eladó: női hosszú csincsillabunda 100
ezer Ft-ért, 4 fotel, dohányzóasztal, nagy
asztal, háromrészes sarokülő garnitúra.
Tel.: 70/588-04-67. Szegedi u. 18.
Eladó: japán motoros permetező, szóró -
pisztoly 20 m tömlővel, 25 m gumírozott
tűzoltótömlő. 66/411-165, 12-15 óra között.
Jó állapotú, teleszkópos bicikli olcsón el -
adó Békésen. 70/242-90-08.
2x3 m-es perzsaszőnyeg 2500 Ft-ért el -
adó. 70/236-35-37.
250x50-es diófarönk eladó. Bocskai u. 55.
Sátrak, evezőlapátok, elektromos festék-
szóró, üveg dohányzóasztal eladó. Érd.:
30/938-60-88.
Eladó: összecsukható piaci asztal, kö nyök-
mankó, rokkantkocsi. Tel.: 30/623-15-81.
Eladó: bejárati ajtó tokkal, középen üveg -
csíkkal, zsalugáteres ajtólapok, 90x240
cm üveges teraszajtók. 30/578-63-80.
60x90 cm-es sárga plüssmaci, mikro sü -
tő, dohányzóasztal két ülőkével. 30/578-
63-80.
Eladók: 6 db fotel, 2 db rekamié, három-
részes sarokülőke, takarítógép, előszo -
bafal. Érd.: 30/73-96-258.
Háromszemélyes hintaágy új állapotban
eladó. Omron típusú vérnyomásmérő
eladó. Érd.: 20/622-81-10, 20/321-09-70.
Eladó: kisbálás szalma, tágulási tartályok.
Érd.: 30/376-69-16.
Háromszemélyes ágyneműtartós rekamié
+ 2 db fotel újszerű állapotban eladó 35
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, 2 db
1000 literes műanyag konténer, biztonsági
záras lemez iratszekrény. 66/414-087.
Üvegezett ajtólap 6 ezer Ft-ért eladó.
30/744-08-96.
Kihúzhatós ifjúsági ágy és számítógép -
asztal eladó. 70/233-24-13.
Borosgyáni tavon tórész, 600 literes üveg-
tetős fagyasztóláda eladó. Tel.: 30/367-
08-94. 
Állateledel hűtésére, tárolására régi
hűtőszekrény eladó. 70/236-35-37.
Föld elvihető töltésnek. Érd.: 30/844-90-72.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 MÁRCIUS 27. KEDD 12 ÓRA.

A program végén persze
mindannyian közösen fo gyasz -
tották el az óvodások által elké-
szített gyümölcssalátát, a fris-
sen facsart gyümölcslevet, a
teljes kiőrlésű búzából sütött

kenyeret padlizsánkrémmel,
zöldséggel és sajtokkal, vala-
mint a többi finomságot.
Mindez szervesen illeszkedett a
Bicskei Róbert lelkipásztor és
egészségvédő előadásához is,

aki az egészség nyolc törvényé-
ről adott áttekintést. Mint
kifejtette, az egészséges élet-
mód része a helyes és mértékle-
tes táplálkozás mellett a test-
mozgás, az ivóvíz, a napsugár, a
friss és tiszta levegő, a pihenés
és alvás, a lelki egyensúly és az
önuralom is. Az eladó kiemelte,
hogy a betegségek kialakulásá-
ban az életmódnak a sokak
által feltételezettnél na gyobb
szerepe van. Az egész ségünk
vagyonunk részét képezi, ezért

szükséges pénzt, időt és energi-
át áldoznunk rá – mondta.

Az óvodás gyerekek később
jó hangulatú, játékos kérdez-
felelek során frissítették fel és
mélyítették el az egészséges
életmódról megszerzett isme-
reteiket.         Szegfű Katalin

Először rendezett egészségnapot a Végváró
Tagóvoda. A március 9-i rendezvényen a gyere-
kek egészséges ételek készítésében segédkeztek,
mások mellett kenyeret dagasztottak és sütöttek,
míg szüleik és az óvónők a helyes életmódról
szóló előadáson vettek részt. 

Az egészség egyáltalán nem titkos receptje
EGÉSZSÉGNAP Kenyeret dagasztottak, gyümölcslevet facsartak és ittak a Végvári ovisok
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Az egészségnap végén szülők, nevelők és a gyerekek közösen
fogyasztottak egészséges ételeket. 

MINDENHOL 
OTT VAGYUNK! 

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békésiek lapja
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Március 23. péntek 8 óra
„Irodalom és festészet” címmel a Tavaszi Fesz ti -
vál vándorkiállítása Békés megyei alkotók mun-
káiból. Megtekinthető április 11-ig. 
Kulturális központ

Március 23. péntek 18 óra
Petőfi Sándor: Szilaj Pista zenés dráma előadása
békési színjátszók és helyi dalkörök előadásában.
Belépődíj: 300 Ft. 
Kulturális központ

Március 26. hétfő 12 órától
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ Kápolnaterem

Március 29. csütörtök 14:45
Város-Részből címmel Gazsó János fotókiállítá-
sának megnyitója. Részletek alább.
Polgármesteri Hivatal emeleti folyosója

Március 31. szombat 10 órától
VII. Fregolina Kupa – versenykönyvvel nem
ren delkező táncosok társastánc versenye.
Belépő: 900 Ft/fő (6 év alatt díjtalan).
Kulturális központ

Március 31. szombat 16 óra
Nefelejcs-díj átadó ünnepség a helyi kultúra
és oktatás kiemelkedő személyiségeinek.
Belépés díjtalan!
Galéria

Március 31. szombat 18 óra 
Békési FKC – Balmazújváros bajnoki kézi-
labda mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 1. vasárnap 8-13 óráig
Virágvasárnapi vásár. Bővebben a 3. oldalon.
Piac

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 22-ÁPRILIS 1. KÖZÖTT
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Gazsó János Békést sajátos
látószögből ábrázoló fotóiból
nyílik kiállítás a Polgármes -
teri Hivatal emeleti folyosó-
ján március 29-én. A Város-
Rész ből című tárlatot a Békés
Vá rosi Jantyik Mátyás Mú -

zeum rendezi, melynek igaz-
gatója, S. Turcsányi Ildikó
mond megnyitó beszédet. Az
alkotó ars poeticája: „A színes
képek azt ábrázolják, amit
látunk, a fekete-fehér képek
meg azt, amit gondolunk”.

Gazsó János olyan fotóival
mutatkozik be, melyeken
nem a színekre, hanem a
mondanivalóra koncentrá-
lunk. A tárlat szeptember 30-
ig látogatható munkanapo-
kon, munkaidőben.

Békés sajátos látószögből
VÁROSHÁZA Lapunk fotósának kiállítása

– A tizenhetedik alkalommal meghirdetett
pályázatra idén Békés és környéke óvodáiból
165, általános iskoláiból 304 rajz érkezett –
ismertette az adatokat a kiállításmegnyitón
Ladányi Zoltán r. alezredes, a Békési Ren dőr -
kapi tányság vezetője. A zsűri ne vében Makra
Márta rajztanár azt emelte ki, hogy a rajzokon
látszik: a gyerekek nagyon átgondolták a köz-
lekedés kérdéseit, zömében saját élményeik
alapján készítették el alkotásaikat, változatos
technikával és ötletesen. 

A korcsoportok első három helyezettjeinek
a Békés Me gyei Rendőr-főkapitányság Bal -
eset-megelőzési Bizottsága ajánlott fel díja-
kat, emellett számos különdíj is gazdára ta -
lált. Az óvodás kategória győz tese Taró Roxá -
na (Baky utcai Tag óvo da), második Nagy
Vik tó ria (Ko rona ut cai Tagóvoda), harmadik
Szabó Réka (Baky utcai Tagóvoda). Az alsó
tagozatos iskolások kö zött első helyezett
Szabó Szabolcs Márk (Szegedi Kis István
Református Álta lános Iskola), második Juhos
Csenge (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola), harma-
dik helyezett Labancz Andrea (BKI Székhely -
intézménye). A felsősök versenyének győztese
Dávid Mar cell (Dr. Hepp Ferenc Tag iskola),
második Molnár Gergő (Kis térségi Iskola
Sportis kolá ja), harmadik Kovács Zoltán (Me -
ző berényi Általános Iskola). 

További különdíjasok: Pán di Tímea, Bartolf
Valéria, Her ceg Dzsesszika, Molnár Henrietta,
Gyaraki Adrienn, Farkas Bálint, Szugyiczki Má -
té, Szigeti Tamara, Szák Ko csis Zoé, Szűcs
Cintia, Bodor Dominik, Nagy Gabriella, Tö rök
Csenge, Molnár Me lánia, Karácson Anita,
Komá romi Gréta, Oláh Gréta, Tóth Dávid,
Lujber Patrik, Nyíri Olga, Lipcsei Boglárka, Be -
reczki Andrea, Szota Bence, Kurucz Ádám,
Kovács Patrik Arnold, Domokos Gréta, Gó lya
Réka, Kovács Emese, Ke néz Kitti. Mind -
annyiuk nak gratulálunk. A tárlat már cius 23-ig
tekinthető meg a gyermekkönyvtárban.   Sz. K.

Díjeső a pályázóknak
KÖZLEKEDÉS A rajzok a gyerekek véleményét tükrözik 
Közel félezer beküldött rajz legjobb-
jait állították ki a Gyermekkönyv -
tárban a minap, a Közleke désbiz ton -
ság gyermekszemmel címmel kiírt
pá lyázat térségi fordulóján.

A Békési Újság különdíját idén a Békési Kistérségi
Általános Iskola Tarhosi Tagiskolájának elsős diák-
ja, Kurucz Ádám kapta meg. A felvételen Ádám a ta -
nítónőjével, Kiss Attiláné Ildikó nénivel. 
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Városunk idén a megyével
közös standon mutatkozott be
a nagyközönségnek a főváros-
ban rendezett Utazás Kiál lí -
táson, március elején. A város
pultját a kiállítás időtartama
alatt több száz érdeklődő
kereste fel, míg a standot
összesen ezrek látogatták. A
Békés Megyei Jókai Színház
művészei, a közönség nagy
örömére, minden nap rö vid
részletet adtak elő a Monte

Christo című darabból.
Az érdeklődők a neveze-

tességek és szóróanyagok
mellett vonzónak találták a
békési ízeket is: a kínálni
való pálinka és házikolbász
pillanatok alatt elfogyott.
Nagy sikert aratott a nyerni

vágyók körében a Békési
Totó. Összesen 169 helyesen
kitöltött szelvény közül vá -
lasztották ki azt a négy nyer-
test, akik egy-egy hétvégét
tölthetnek el a Dánfoki
Üdü lőközpontban.

A kiállításon megjelent Izsó
Gábor polgármester is, aki
Wichmann Tamás olimpikon-
nal együtt városunk fellendü-
lő turizmusáról tájékoztatta a
sajtó jelenlévő képviselőit.

�

Dánfoki hétvégét nyertek
KIÁLLÍTÁS Elkapkodták a kolbászt a békési standon

Varázslat, sok vidám, játszó
gyerekek, jó hangulat jelle-
mezte a közelmúltban Szeg -
halmon megtartott I. Békés
megyei „Imprócska” Feszti -
vált, ahová az egész megyéből
érkeztek csapatok három kor-
csoportban játszani. A rendez-
vény célja nem a versenyzés,
hanem az improvizáció. Ez
egy színházi fogalom, rögtön-
zést jelent. Vagyis az alkotás
és előadás egyidejű folyamatá-
ról van szó. 

Békésről a Szegedi Kis Ist -
ván református iskola kara-

 csos diákjai két csapatban vol-
tak jelen. A 6. osztályos Kis -
ágyúk: Horváth Elek, Hor -
váth Bence, Király László és
Nógrádi Zsolt 6. osztályosok
és a hetedikesekből álló
Nagyágyúk: Pocsaji Emese,

Nagy János Bálint, Bondár
Máté és Tóth Csaba. Mind -
annyian derekasan helytálltak
a különböző, sokszor nem
könnyű rögtönzéses játékok-
ban – tájékoztatott Földesi
Magdolna tanárnő. 

Rögtönzéses játék gyerekeknek
FESZTIVÁL A zsûri különdíja járt Pocsaji Emesének

A rendezvény Karacsos résztvevői tanárukkal.

Március 15-e mindenki számára a haza-
szeretet ünnepe, de mit ünnepelnek márci-
us 14-én? Elsőre Iulius Caesar utolsó vacso-
rája jutna eszembe, de erről aligha emlékez-
nének meg világszerte. Annyi segítséget
adhatok, hogy ez ugyebár a 3. hónap 14.
napja, röviden: 3.14, a matematika szerel-
mesei pedig rögtön rávágják: �. A számot
(amely egy végtelen tizedes tört) már a Kr.
előtti 2000-es években is ismerték a kör
kerülete és az átmérő hányadosaként, igaz,
az egyiptomiak még 3,16-tal számoltak, az
értéket a görög Ptolemaiosz pontosította.
�-vel csak az 1700-as évek elejétől jelölik, a
görög periféreia (kerület) szó után.  Az
1980-as években támadt Larry Shaw fizi-
kusnak az a bizarr ötlete, hogy ezen a napon
üljék meg � ünnepét, amin a szám jegyeivel
díszített pizzát és pitét fogyasztanak. Nem
csak azért, mert ezek kerek ételek, és ráa-
dásul a nevük �-vel is kezdődik, hanem
mert a pite angol neve (pie – ejtsd: páj)
megegyezik a � angol kiejtésével.

S ha már a � jegyeiről esett szó, hadd
osszam meg olvasóimmal Szász Pál mate-
matikus 1952-ben írott versét: „Nem a régi
s durva közelítés, / Mi szótól szóig így kijön,
/ Betűiket számlálva Ludolf eredménye már,
/ Ha itt végezzük húsz jegyen, / De rendre
kijő még tíz / pontosan, azt is bízvást ígér-
hetem.” Ugyan nem a költészet Csimbo -
rasszója, de kétségtelenül haszonnal kecseg-
tető vers, ugyanis minden szó annyi betűt
tartalmaz, amennyi a � következő számje-
gye, tehát a nem: három, az a: egy és így
tovább, ennek segítségével a matematiku-
sok könnyebben megjegyezhették a pontos
értéket. Az első harminc jegyben – amint
fentebb láthatták – nem szerepel a nulla,
később azonban a poéta lelkületű matema-
tikusok tízbetűs szóval jelölték. S hogy e
hasznos játékban nem rímel semmivel az
első három sor? Hát, kérem, olyan ez, mint
a műfordítás meg a szépasszony: ha szép,
nem hű; ha hű, nem szép.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
IRRACIONÁLIS, NEMSZAKASZOS VÉGTELEN
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Horgász
szemmel

Jégolvadás után csúcsminő-
ségű etetőanyagokat érdemes
használni, mivel ekkor nem a
mennyiség, inkább a minőség a
fontos, ez utóbbi jó halmegtartó
képességet takar. Hidegvízi ete-
tőanyagok összeállításakor fon-
tos, hogy a szín és a beltartalom
összhangban legyen. Erős aro-
mahatásúakkal dolgozzunk. Ha
jól állítottuk össze, akkor ezek a
prémium minőségű etetőanya-
gok kis mennyiségben is nagy
csalogatóhatást váltanak ki.
Gyorsan odavonzzák a halakat,
az aromahatás tartósan az ete-
tésen tartja őket. Az etetőanyag
összeállításában szeretnék út -
mu tatást adni, mert ezt köny-
nyen el lehet rontani. Vegyünk
egy keverőedényt, majd öntsük
bele 1 kg prémium hidegvízi
etetőanyagot. Egy másik tálban
kb. 3 dl vízhez öntsünk kb. 2 dl
folyékony aromát, majd kever-
jük össze. Ezt öntsük az etető-
anyaghoz, és homogén állagúra
keverjük össze, ha szükséges,
rostán törjük át. A kész etető-
anyagunkat akár etetőkosárban
gombócként vagy csúzliban
egyaránt használhatjuk.

Szekerczés Sándor

HIDEGVIZI 
ETETŐANYAGOK
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A bajnokság tavaszi szezon-
ját hazai pályán kezdte a
Békési Férfi Kézilabda Klub,
ahol Hajdúböszörmény csapa-
ta há romgólos győzelmet ara-

tott (23-26). Később Nyíregy -
házán folytatódott a pechszé-
ria, a házigazdák, elsősorban a
sok békési egyéni hiba miatt
egy góllal jobbnak bizonyul-
tak a mieinknél (22-21). Kö -
vetkező héten a bajnokesélyes
Ceglédet fogadta a BFKC.
Mindenki kemény mérkőzésre
számított, de sajnos hamar
elfogyott az erő, a  különbség
a meccs végéig folyamatosan
nőtt, a legvégére 12 gólra (24-
36). A békésiek mumusaként

emlegetett törökszentmiklósi
csapat otthonában a különb-
séget megfelezték ugyan a
fiúk, de ez így is komoly vere-
ség (26-20). 

Ezek után nem meglepő,
hogy segítséget kért a szur-
kolóktól Gávai Ferenc edző a
múlt hétvégi Balassagyarmat
elleni hazai mérkőzés előtt.
A tréner azt hangsúlyozta,
hogy az ilyen nehéz mentális
helyzetben különösen sokat
jelent a csapatnak a közön-
ség buzdítása. A mérkőzés
végül magabiztos, 34-29-es
békési győzelemmel ért vé -
get. Mohácsi kilenc, Mol nár
nyolc gólt lőtt.

Rossz szezonkezdés
BFKC Nagy szükség van a szurkolókra

A 64 kg-osok mezőnyében
induló Szalontai Mihály az első
számú kiemelt salgótarjáni
versenyzővel, Bangó Eduárd   -
dal mérhette össze tu dását. A
békési fiú végig határozottan
öklözött, betartva az utasításo-
kat, többször is meglepte el -
lenfelét gyorsaságával és a test-
re mért gyors ütéseivel. Sajnos
azonban a végére elfáradt, így
ellenfele 2:1 arányú pontozásos
győzelmet könyvelhetett el.
Szalontai Mihály a 6. helyen
zárta a versenyt.

A 75 kg-osok között Vá -
radi Tamás húzott kesztyűt

Sur man Zoltán tanítványai
közül. Ellenfele a budapesti
Varga Zsolt volt. Igen ke -
mény és ne héz mérkőzést
hozott a találkozó, amelyen
végig Tamás irányításával
folyt a küzdelem, a vége egy-
hangú pontozásos győzelem.
A legjobb nyolc között a deb-
receniek versenyzőjével, a ké -
sőbbi győztes Nagy Ben cével
találkozhatott a békési spor-
toló. Ezen a mérkőzésen már
enerváltan bokszolt, és ennek
megfelelően pontozásos vere-
séget szenvedett, vé gül az 5.
helyen zárt.

Ötödik és hatodik hely
az emlékversenyről
A közelmúltban Budapesten rendezték meg az
ifjúsági ökölvívók egyik legnagyobb hazai verse-
nyét, az Énekes István Emlékversenyt. A versenyen
38 egyesület 81 versenyzője lépett szorítóba. A
békési Surman Box Clubot két öklöző képviselte.

Ismét rágcsálóirtást végez-
nek városunkban, ezúttal
április 2-6. között. Igényeiket
április 2. (hétfőn) 12 óráig

jelezhetik a Polgármesteri
Hivatal telefonközpontjában
a 66/411-011 telefonszámon.
/Polgármesteri Hivatal felhívása/

Rágcsálóirtás

A Fény-kert Kft. ezúton
értesíti a tisztelt lakosságot,

hogy március 26-tól Békés
belterületén a kis-, közép- és
nagyfeszült ségű villamosháló-
zat mentén a zavartalan áram-

 ellátás biztosításának érdeké-
ben gallyazási és nyiladéktisz-
títási munkákat végez. 

Kérjük a lakosság megértését!

F E L H Í V Á S


