
Az elmúlt időszak legjelen-
tősebb eseménye a várossá
nyilvánítás 40. jubileumának
megünneplése volt április 15-
én. Átadták a kimagasló sze-
mélyiségeket megillető elisme-
réseket, melyekről lapunkban
részletesen olvashatnak az 1.
és a 8. oldalon. 

A verskultúra barátainak
lehet örömhír, hogy újszerű
esemény meghonosítását tűzte
ki célul a könyvtár. A Békési
Vers ünnep elnevezésű rendez-
vényről, melyet a Költészet
Napjára időzítettek, az 5. olda-
lon írunk.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Önt érinti 
közvetlenül a belvíz? 

28%
Igen.

72%
Nem.

Lapunk elé…

Békési és mezőberényi
vállalkozóknak ismertet-
ték a napokban Békés
Megye Területfejlesztési

Koncep ció ját. A cél, hogy
a vállalkozók is kifejtsék
véleményüket, hogyan
érkezhetne több fejlesztési

forrás a térségbe az
Európai Uniótól 2014-
2020 között.

Folytatás a 2. oldalon

Élhető és sikeres
megyét vizionálnak

Élhető és sikeres megyét szeretnének a területfejlesztésért felelős politikusok – hangzott el a Tájolás elne -
vezésű beszélgetésen.
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A várossá nyilvánítás 40.
évfordulóján ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen adták át a
„Békés Városért” kitüntetése-
ket és a „Békés Város Dísz -
polgára” címet. Utóbbit Pata -
ki Istvánnak, a tavaly elhunyt
egykori polgármesternek ítél-
te oda a testület, az indoklás
szerint városvezetőként a tele-
pülés fejlődéséért hosszú időn
át végzett kiemelkedő mun-
kásságáért. A díjat lánya,
Mokráné dr. Pataki Tímea
vette át Izsó Gábor polgár-
mestertől. 

A „Békés Városért” kitün-
tetést 2013-ban Szilágyi
Erzsébet népművelő a közmű-
velődésben végzett kiemelke-
dő munkájáért, Varga István
(Csaviga) hentes és szakács
Békés város gasztronómiájá-
ban hosszú időn át végzett
tevékenységéért, míg Szeve -
rényi Barnabás tanár a telepü-
lés pedagógiai és kulturális
életének gazdagításáért kapta
meg. Szeverényi Barnabás

betegsége miatt a díjat a fele-
sége vette át. 

A kulturális központban
megtartott ünnepségen Izsó
Gábor polgármester ünnepi
köszöntőjében az összefogás
erejét, a megosztottság elke-
rülését méltatta, amely négy

évtizede a városi cím elnyeré-
sét eredményezte, és amelyre
szavai szerint ma is szükség
van. A jubileumra üdvözletét
küldte el Erdős Norbert térsé-
gi országgyűlési képviselő is,
akinek szavait – parlamenti
elfoglaltsága miatt – Blas ko -

vits Péter, a Békés Megyei
Kor mányhivatal főigazgatója
olvasta fel. 

Az ünnepi műsorban
mások mellett a városi ifjúsági
fúvószenekar és a Meskete
Színház lépett fel. 

Szegfű Katalin

Éppen 40 éve város Békés
ÜNNEPSÉG Pataki István posztumusz lett díszpolgár

A várossá nyilványítás alkalmából kitüntetést kapott személyek: Szilágyi Erzsébet, Szeverényi Valéria, aki
férje, Szeverényi Barnabás nevében vette át a kitüntetést, Varga István és Mokráné dr. Pataki Tímea. 
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Nem mindenkit
érint a digitális
átállás

A Nemzeti Média- és Hír -
közlési Hatóság (NMHH) el -
indította a digitális átállás la -
kossági szakaszát, mely során
a tető- és szobaantennával
fogható analóg televízióadást
felváltja a digitális földfelszíni
műsorszórás. Az átállás mint -
egy 500 ezer háztartást érint,
és két ütemben valósul meg.
Az átállás elsősorban azokat
érinti, akik előfizetési díj nél-
kül, szoba- vagy tetőantenná-
val televízióznak, és kizárólag
az M1, az RTL Klub és a TV2
adásait látják. Ezek a tévéné-
zők a hagyományos földfelszí-
ni (analóg) adást veszik, ame-
lyet 2013 folyamán, fokozato-
san felvált a korszerű digitális
adás, ezért készülékeiket át
kell állítani a digitális vételre.
Azok, akik önerőből nem
tudnák az átállást végrehajta-
ni, szociális alapú támogatás
kérhetnek. 

Tájékoztatás kérhető a  80/
38-39-40-es ingyenes ügy fél-
szolgálati telefonszámon, vagy
a ww.nmhh.hu oldalon.

�

Több száz zsáknyi lomb,
gally gyűlt össze és került a
komposztálóba a Tavaszi Vá -
rostakarítás során. A felhívásra
háromszáznál is többen men-
tek el az Dánfoki Üdülő -
központ takarítására április 20-
án: civil, egyházi és sportszerve-
zetek lelkes tagjai, az önkor-
mányzat alá tartozó in tézmé-
nyek képviselői, köztük isko-
lák, bölcsődék és óvodák taná-
rai, növendékei, oda járó gyer-
mekek szülei, továbbá átmene-
ti szállón élők és a Hét krajcár
programmal segélyezettek is.
Valamint segítőkész magánsze-
mélyek, családok, akik szívü-
kön viselik a tábor sorsát.

Dr. Pálmai Tamás alpolgár-
mester azzal fogadta a takarí-
tásra „első szóra, a fizetség
reménye nélkül” érkezetteket,
hogy ők a város lelkének
kemény magja, akit tevéke-
nyen részt vállalnak Békés

szebbé tételében. Kiemelte:
sokan évről évre vállalják az
önkéntes munkát.

Idén a lehullott levelek,
letört ágak gereblyézése és
összegyűjtése volt a feladat a
tábor egészében és a szabad -

strandon, valamint öt fahá-
zat lefestettek. Az önkénte-
seknek a szervezők ízletes
tízórait biztosítottak, és min-
denki egy-egy Békési Kár -
tyát vehetett át munkája sze-
rény fizetségéül.          Sz. K.

A város lelkének kemény magja
Háromszáz önkéntes dolgozott Dánfok rendbetételén 
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Folytatás a címoldalról
Farkas Zoltán, a Békés Me -

gyei Önkormányzat Közgyű -
lé sének elnöke a Vállalkozói
Centrum-Békési Inkubá tor -
házban elmondta, hasonló fó -
rumokkal keresik fel a me gye
más városait is, hogy a rövid-
és hosszútávú célokhoz ötlete-
ket gyűjtsenek, me lyeket az
országos területfejlesztési kon-
cepció készítőihez juttatnak el. 

Dankó Béla országgyűlési
képviselő (Fidesz) a kis és kö ze-
pes vállalkozások szerepét mél-
tatta a magyar gazdaságban és
munkahelyteremtésben, amely
Békésben különösen fontos.
Cél, hogy a vállalkozások a
korábbiaknál egyszerűbb pá -
lyáztatás után jussanak uniós
forrásokhoz, eh hez a kormány-
nak kiszámítható jogi és gaz-
dasági környezetet kell biztosí-

tania – tette hozzá. Is mer tette,
hogy a Széchenyi Prog ram -
irodák felállításával 2010 óta
Békés városba 1,9 milliárd
forint támogatás érkezett 37
nyertes pályázóhoz, ami közel
ötmilliárdos fejlesztést gene-
rált, és még több pályázat elbí-
rálásra vár. 

Izsó Gábor polgármester is
jelen volt a fórumon. A ren-
dezvénynek helyet adó Inku -
bátorházról elmondta, hogy
az irodák és a raktárak 100
százalékban kihasználtak, a
műhelyek jelenleg 65 száza-
lékban, ugyanakkor elég nagy
a mozgás az ide települő vál-
lalkozásoknál, amely a ma -
gyar vállalkozó szektor hely-
zetével függ össze. Ezek után
a polgármester a kamatmen-
tes kölcsönként működő vál-
lalkozói alap lehetőségére hív -

ta fel a jelenlévők figyelmét.
„Az élhető és sikeres me -

gye” szlogennel megalkotott
jövőképet Bornné dr. Stefko -
vics Valéria, Békés Megye
Önkormányzatának aljegyző-
je ismertette. A főbb irányvo-
nalak között kiemelte az át -
láthatóbb jogi környzet kia la-
kítását, a papírmentes ügyin-
tézést, az innováció erősítését
és a határmenti együttműkö-
dést. Az élhető, sikeres megye
akkor valósulhat meg, ha
Békés a hazai élelémszergaz-
daság motorja, fenntartható
mintatérsége, szervező ereje
lesz – hangzott el. 

A fórum további részében a
megjelent vállalkozók mond-
ták el ötleteiket, meglátásai-
kat és a közelebbi és távolabbi
jövőről vallott elképzeléseiket.

Szegfű Katalin

A Petőfi Sándor utca 3. szám alatti épüle-
tünk műemléki környezetben helyezkedik el.
Az 1890-ben épült tornacsarnok a református
gimnázium számára épült. A református
gimnázum ekkor hatosztályos volt, s a mosta-
ni Zeneiskolában kapott helyet. A mai refor-
mátus gim názium
tornaterme később,
az 1910-es évek kö -
zepére készült el.

A település legré-
gebbi tornacsarnokát
az államosítások
után a 3. Számú
Általános Iskola, il -
letve később a Dr.
Hepp Ferenc Általá -
nos Iskola testnevelés tagozatos alsósai használ-
ták. Jelenleg a református általános iskola alsó-
sai tornáznak itt.

Művelődéstörténeti érdekességként jegy-
zem meg, hogy a két világháború között,
1932-től az államosításig a református egyhá-
zunk kultúrotthonának is ez az ódon épület
adott helyet. Ekkor a tornateremben színpad
is volt. Sok-sok színdarabot rendezett itt Bíró
László tanító. Bíró Lászlót, aki joggal nevez-
hetünk lámpásnak, 1959-es halála után ebben

a tornacsarnokban ravatalozták fel, az iskola
és a község saját halottjának tekintette. 

Itt tanított testnevelést Molnár Miklós
nagy formátumú kosárlabdaedző, valamint
Szabó Ödön, aki később az NBI-es BSE női
kosárlabdacsapatának edzője lett, továbbá

Gyöngyösi Elek és
Békési Mihály is. 

A tornacsarnok
építészeti szem-
pont ból is figyelem-
re méltó építmé-
nyünk. A párosan
csoportosított abla-
kokat fehérre me -
szelt kiugró falsá-
vok, lizénák választ-

ják el. A falmezőt szürke téglaborítás (Jantyik-
tégla) fedi. A félkörív-záródású ablakok fölött
íves szemöldökpárkányok húzódnak. Az abla-
kok között felül gipszből készült kis női fejek
néznek az utcára. Az északi oldalon, a
Zeneiskola felé néző részen kör alakú, vakolt
keretelésű szellőzőnyílást láthatunk. 

A tornacsarnok városképi jelentőségű
építményünk, amely megérdemli a helyi
védettséget.

Bíró György, városvédő

2 2013. április 23.

A TORNACSARNOK LÁBFÜRDŐK
A lábfürdők többet tehetnek értünk, mint hogy fel-

puhítják sarkunkon a bőrkeményedést. Már a meleg víz
önmagában is felmelegíti a tes-
tet-lelket, és kellemes érzést
biztosít. Lábfürdőket kész
receptúraként vásárolhatunk
a drogériákban és a patikák-
ban is. Házi sze rekkel és
gyógynövényekkel kiegészít-
ve azonban a lábfürdő kis
wellnesskúrává lép elő, amely
után valószínűleg csodásan
ellazulva fogjuk érezni magunkat.

Milyen háziszerek alkalmasak egy lábfürdőhöz?
– Ahogyan a kezek, úgy a lábak is profitálnak az

olívaolajból. Engedjünk meleg vizet egy tálba, és
adjunk hozzá olajat. Ezután áztassuk a lábunkat  mint -
egy 10 percig. Mindenesetre a víz ne hűljön ki túlsá-
gosan. Ezután itassuk szárazra a beáztatott lábainkat,
melynek során lehetőleg sok olajat hagyjunk a
bőrünkön. Vigyázat, csúszásveszély!

– A tej is csodálatos puhító. Keverjünk össze teljes
tejet és nagyon forró vizet egyenlő arányban, majd hűt-
sük le a keveréket számunkra kellemes hőmérsékletre.

Ha szeretnénk, adhatunk hozzá néhány csepp rózsa-
vagy levendulaolajat. Ezután addig fürdessük benne a

lábunkat, amíg kellemes a vízhő-
mérséklet. Majd következhet
egy pedikűr, mert a körömá-
gyak szépen felpuhulnak.

– Túlzott lábizzadás ellen
segíthet a tölgykéreggel
készült lábfürdő. Ennek a
háziszernek a hatásáért a
kéregben lévő csersav a fele-

lős. Forraljunk fel kb. 3 liter vizet
250 gramm tölgyfakéreggel, és főzzük 20 percig.
Szűrjük le, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, és für-
dessük benne a lábunkat 20 percig. Ezt a lábfürdőt
naponta kétszer alkalmazzuk.

– Hideg lábak ellen szinte mindig segít egy lábfür-
dő. Még hatásosabb csalánnal, mert ez a gyógynö-
vény serkenti a vérkeringést. Ehhez két jó maréknyi
csalánszárat és -levelet, valamint ugyanannyi lekefélt
csalángyökeret mintegy 4 liter vízben áztassunk egy
éjszakán át. Másnap forraljuk fel a keveréket, és hűt-
sük le kellemes hőmérsékletűre. Fürdessük benne a
lábunkat kb. 20 percig.

Élhető és sikeres
megyét vizionálnak

Az ünnepséget a roma him-
nusz éneklése nyitotta, amit
Antóni Benjámin gitárjáték-
kal adott elő. Ezt követően
Bo zsányi Jenifer és Fekete

Tirza roma hagyományokat
elevenítettek fel szóban. Ko -
csorné Csató Éva, cigány nép-
ismeretet oktató tanárnő az

1971. április 8-án összeült I.
Roma Világkongresszus fon-
tosságáról beszélt. A különbö-
ző cigány népcsoportokat kép-
viselő jelenlévők elhatározták,

hogy a jövőben folyamatosan
együttműködnek, és a nem-
zetközi közéletben közösen
lépnek fel. Döntés született a

cigányság nemzeti jelképeiről:
elfogadták a zászlót, a him-
nuszt és az Opre Roma! – „Fel,
cigányok!” jelmondatot. 

Kocsorné Csató Éva tanár-
nő elmondta, hogy a Roma
Világnap alkalmából egy In -
diában és a Balkánon élő nép-
szokást vettek át a világon
szétszórva élő roma közössé-
gek: együtt indulnak egy
közeli folyóhoz vagy patak-
hoz, ahol zene kíséretében ko -
szorúkat, virágokat, virágszir-
mokat bocsátanak a vízre. Így
tettek az MPE Országos Ci -
gány misszió által fenntartott
Reményhír Intézmény diák-
jai, pedagógusai és a helyi
kisebbségi önkormányzat ve -
zetői is, felelevenítve a hagyo-
mányt virágszirmokat szórtak
az iskola mögött folyó Élővíz-
csatornába.

A rendezvényt a Remény -
hír Intézmény és a MPE
Országos Cigánymisszió szer-
vezte, és tiszteletét tette a
helyi Roma Nemzetiségi Ön -
kormányzat elnöke és alelnö-
ke, Balog Krisztián és Czinanó
Tihamér is. 

Patkás Rita

Emlékezés a Roma
Kultúra Világnapjára
Rövid ünnepség keretében a MPE Országos
Cigánymisszió által fenntartott Reményhír
Intézmény Eötvös József Általános Iskola meg-
emlékezett a Roma Kultúra Világnapjáról. Az
ENSZ által a Roma Kultúra Világnapjává nyilvá-
nított napot, április 8-át, a cigányság „nemzeti”
ünnepként is számon tartja. 

Az ünnepség végén - ősi szokás szerint - virágokat szórtak a vízbe.
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A Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. április 18-án
megkezdte Békés városában a
zöldhulladékok (lomb, fű,
gyom, zöldség- és gyümölcsma -
radékok stb.) kü lön gyűjtését. 

Első alkalommal ingatla-
nonként 10 darab zsák kerül
ki osztásra ingyenesen. 

A zsákok a Békési Kom mu -
nális és Szolgáltató Kft. Ver -
seny u. 4. szám alatti ügyfél-
szolgálatán átvehetők minden
héten hétfőtől péntekig, 8 és

16 óra között. 
A zöldhulladékok elszállítá-

sa páros héten, a kommunális
hulladékgyűjtéssel megegyező
üríté si napokon fog történni.
Ezzel egy időben a zsákokat
minden esetben ingyenesen
pótolja a Kft. 

Kérjük a lakosságot, hogy
vegyék igénybe a szolgálta-
tást, mert ezzel hosszú távon
hozzájárulnak a hulladék-
gyűjtés költségének csökken-
téséhez!

�

Kezdődik a zöldhulladék
begyűjtése

Április 8-án 11-15 óra kö -
zött 863 cm-en tetőzött a
Ket tős-Körös Békésnél. Ezt
követően intenzíven apadt a
folyó, 18-án már elsőfokú
készültség (550 cm) alatt volt.
A Kettős-Körös jobb parti
belvízrendszerénél valamint a
Békés is érintő Élővíz-csator-
nai szakaszon a belvízvédelmi
készültséget még fenntartják.  

Már nincs
készültség 
a Körösön

A BÉKÉSI ÚJSÁG kéthetente tízezer példányban jelenik meg és Békés mellett
Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos lakóihoz is eljut. 

Cége, vállalkozása felfuttatását tervezi? Hirdessen a Békési Újságban! 
Telefonszámunk: 30/432-20-30.

FOTÓ:  GA-PIX FOTÓ
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Tekintettel arra, hogy va -
lós és fontos dologról van szó,
e helyet a következő írás köz-
zétételére használom fel, me -
lyet a KÉSZ elnöke, Dr. Osz -
tie Zoltán is aláírt: „Ma gyar -
ország ellen a 2010-es vá lasz-
tások óta tervszerű le járató
hadjárat folyik, melynek
keretében nagy példányszá-
mú újságok, televízió-mű -
sorok szinte na ponta kö zöl-
nek valótlan és tendenciózu-
san lejárató híre ket. Azt igye-
keznek elhitetni a ma gyar
valóságot nem ismerő közvé-
leménnyel, hogy ná lunk el -
torzult a demokrácia, a ki -
sebbségeket üldözik, a sajtó
nem szabad, az  em be rek nek
félniük kell, tombol az anti-
szemitizmus és az előítéletes-
ség, s egy szélsőjobboldali elit
már a totális diktatúra beve-
zetésére készül. 

Ezek a hírek köszönő vi -
szonyban sincsenek a való-
sággal. Magyarországon de -
mokrácia van, senkit sem-
miféle hátrányos megkülön-
böztetés nem ér származása
miatt, a nyilvánosságban
pedig bárki szabadon közzé-
teheti véleményét. Az új
magyar Alaptörvény, mely a
kommunista diktatúra fel-
számolását követően, húsz
év késéssel váltotta fel a
korábbi, sztálinista gyökerű
Alkotmányt, összhangban
áll az európai normákkal és
a több mint ezer éves ma -
gyar államiság legszebb ha -
gyományaival. Egyre növek-
vő aggodalommal figyeljük
ezeket a híreket, mivel a
XX. században nem egy
esetben tapasztaltuk, hogy
egy-egy bűnösnek kikiáltott
ország elleni lejárató média-
hadjáratot olykor valóságos
katonai intervenció követ.
Nem szeretnénk a bűnösnek
kikiáltott országok sorsára
jutni, ezért arra kérünk ben-
neteket, hogy személyesen,
vagy ha ez nem lehetséges,
megbízható emberektől, de
minél több forrásból tájéko-
zódjatok a tényleges ma -
gyarországi állapotokról.

2010-ben Magyarorszá -
gon demokratikus választá-
son az elérhető legnagyobb,
2/3-os fölényt eredményező
arányban győzött a jobbkö-
zép, konzervatív tábor. Ez
azért következett be, mert a
társadalom túlnyomó több-
sége megelégelte a poszt-

kommunista szellemiségű
baloldali és liberális vezetés
kártételeit, amelynek jel-
mondata: „Lehet, hogy nem
erkölcsös, de jogszerű” volt.
Ezt a hatalmas spirituális
változást mi „kétharmados
forradalomnak” nevezzük,
mert olyan társadalmi for-
dulatot eredményezett, ami
alkotmányos keretek között
tette lehetővé az átmeneti,
posztkommunista korszak
lezárását. Egyre több elszár-
mazott honfitársunk jelzi
Németországból, Angliából,
az USA-ból és más orszá-
gokból, hogy szinte naponta
kérdezik tőlük, mi történik
Magyarországon, mi a ma -
gyarázatuk azoknak a rette-
netes híreknek, amikről az
ottani sajtóból értesülnek.
Nem tudunk ezekre a hazug
vádakra minden esetben
válaszolni. Részben, mert
nem győznénk idővel, rész-
ben pedig, mert ezek a
médiumok nem hajlandók a
mi véleményünknek is teret
adni. Tudnotok kell azon-
ban, hogy ez a hadjárat nem
Magyarország ellen zajlik.
Ez a hadjárat valójában a
nemzetközi médiát uraló
baloldali és liberális értelmi-
ség reakciója a magyar
választópolgárok által rá juk
mért megsemmisítő vere-
ségre, a magyarországi kon-
zervatív forradalomra. Ők
egy esetleg bekövetkező
európai léptékű konzervatív
fordulattól félnek, ezért sze-
retnék a magyarországi vál-
tozás eredményeit megsem-
misíteni, ezért indítottak
ellenünk lejárató hadjáratot.
Mi ugyanis a legválságosabb
időszakban is hittük, hogy
húsz év után végleg le tud-
juk zárni a posztkommuniz-
mus kaotikus korszakát, és
hogy döntésünk eredménye-
it megvédjük. Európá ban
szokatlan méretű, félmilliós
tömegfelvonulásokon tet-
tünk hitet amellett, hogy az
általunk választott kor-
mányt megvédjük a kí vülről
érkező támadásoktól.

Kérjük, higgyétek el,
hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc népe ma is
tudja, milyen hatalmas cso-
dákra képes az igazságos
demokrácia, a nemzeti füg-
getlenség, a szorgalmas
munka, az egymás iránti
türelem és a megértés. Kér -
jük, győződjetek meg sze-
mélyesen állításaink igazsá-
gáról! Kérjük végezetül, tol-
mácsoljátok a magyarok
üzenetét: Továbbra is ren-
dületlenül hiszünk a szeretet
és az összefogás erejében.”

Add tovább!

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést. 

Elhunytak: Erdélyi
Mi hály (70 évesen), Szi -
lágyi Imre (76), Herbert
Jánosné Varga Anna (62),
özv. Herbert Ká roly né
Géró Eszter Sára (87), özv.
Varga Andrásné He gyesi
Zsófia (89), Rózsa Tibor
Zoltánné Kovács An na
Zsófia (75), Nagy István
(62, Tarhos), Se lyem Má -
ria Aranka (79, Murony),
Pocsaji Gábor (66), özv.
Domokos Fe rencné Zsiga
Juliánna (73), Békési Sán -
dorné Kiss Katalin (58),
Polgári Istvánné Farkas
Mária (73), Nagy Gábor -
né Domokos Zsófia (70),
Kovács Sándor (61), Hő -
gye Imréné Varga Margit
(90), özv. Horváth Kál -
mánné Reszelő Éva (62).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

ÁPRILIS 20-27. 
Turul Patika (Piac tér)

ÁPRILIS 27 – MÁJUS 4.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

MÁJUS 4-11. 
Levendula Patika (Csabai u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

– Mutassa be, kérem, a
vállalkozásukat!

– A Bétak Kft. 1993-ban
ala kult az „Egyetértés” Mg.
Szö vetkezetből, ez év március
20-án ünnepelte működésé-

nek 20. évfordulóját. Rákóczi
utca 33. szám alatt, telephelye
a VIII. kerület 26. alatt talál-
ható. A Kft. jelenleg 91 ter-
mészetes személy tulajdoná -
ban van. Az irányítást az ügy -

vezetés és munkatársai látják
el, az ellenőrzést a há romfős
Felügyelő Bizottság. Fő tevé-
kenységünk: keveréktakarmá-
nyok gyártása, szemes termé-
nyek szárítása, tisztítása és ter-

ménykereskedelem. Célunk,
hogy a takarmánygyártást és a
mezőgazdasági szolgáltatást
úgy vé gezzük, hogy partnere-
ink maxi málisan meg legye-
nek elégedve. A kölcsönös

bizalmat előtérbe helyezve,
korrekt elszámolással és fizeté-
si határidővel segítjük egymás
munkáját. 

A működéshez minden
technikai feltétel biztosított.
Ren delkezünk 3 db termény-
szárítóval, 200 tonna kapaci-
tással, KTÜ-3 takarmányke-
verővel, korszerű laborberen-
dezéssel valamint jól képzett
munkaerővel. A keverőüzem-
ben a minőség garantálása
ér dekében a HACCP élelmi-
szerbiztonsági előírásait al -
kal mazzuk. 

– Milyen kilátásaik van-
nak a jövőre?

– A Bétak Kft. jelenleg 30
főt foglalkoztat, az elmúlt év
árbevétele meghaladta a 2 mil-
liárd Ft-ot. Mivel fő tevékeny-
ségünk a keveréktakarmány-
gyártás, ezért a jövőnket nagy-
mértékben befolyásolja az
állattartás jövedelmezősége.

– Mit vár a Tízek Taná -
csától?

– A Békés városban ala-
kult Tízek Tanácsának alap-
gondolatát támogatjuk, illet-
ve javasoljuk, hogy a vállal-
kozások által befizetett ipar -
űzési adó felhasználását elő-
zetesen vi tas suk meg.

Több mint kétmilliárdos
árbevétel
Sorozatunkban igyekszünk bemutatni a városve-
zetést bizonyos kérdésekben segítő Tízek Taná -
csának tagjait, az általunk vezetett cégeket. Ez -
úttal a Bétak Takarmányfeldolgozó és Szolgál -
tató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, Pankotai
András nyilatkozatát olvashatják.

A szén-monoxid érzékelő-
ket Békésen adták át a Bé -
kési Kistérségi Dr. Hepp Fe -
renc Általános Iskola tanács-
termében tartott ünnepségen
április 12-én. 

Tóth Tibor, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató -
ság igazgatója kiemelte: a

készülékek életet menthetnek,
hiszen a szén-monoxid alatto-
nosan „támad”, színtelen,
szag talan, észrevehetetlen, de
ezek a készülékek meg akadá-
lyozhatják, hogy tragédia tör-
ténjen a megyei iskolákban és
szociális intézményekben. El -
mondta, hogy az elmúlt télen

11 esetben vonultak a kataszt-
rófavédők szén-monoxid-mér -
gezés-gyanús esetekhez Bé -
kés ben, 29 sze mély volt
veszélyben, ők is „csupán”
enyhe mér gezést szenvedtek.

Izsó Gábor polgármester az
ünnepségen bejelentette, hogy
valamennyi, a város fenntartá-
sában lévő közintézményt el -
látják hasonló készülékekkel. 

A készülékeket, összesen 67
darabot, Erdős Norbert or szág -
gyűlési képviselő, kormány-
megbízott nyújtotta át a megye
számos településéről érkezett
intézményvezetőknek.    Sz. K.

Életet menthet a CO-érzékelő
Minden városi közintézményben lesz készülék
A Belügyminisztérium az Országos Katasztró -
favédelmi Főigazgatóság koordinációja mellett az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság közreműködé-
sével a nyitott égésterű gázfogyasztó berendezést
üzemeltető közintézményeknek szén-monoxid
érzékelőket és riasztókat szerzett be, amelyekből
egyes Békés megyei közintézményekhez is juttattak.  

A Bétak Takarmányfeldolgozó és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
keverőüzeme.
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Városunkból a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
vezetése részesült a Belügyminisztérium adományából, a modern
szén-monoxid érzékelő és riasztó berendezésből.
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Izsó Gábor: Minden intézménynél
lesz CO-érzékelő.



Most, hogy – ebben a többi eddigi évnél is jobban rohanó idő-
vel felvértezett esztendőben – magunk mögött hagytuk a hús-
véti ünnepkört, két dolog is van, ami eszünkbe juthat. S ha már
ez megtörtént, akkor jó is, ha ott is marad egy életen át.
Fordított kronológiával élve kezdjük az időben hozzánk köze-
lebb állóval: a feltámadás öröme, örökkön visszatérő reménye
az, ami állandó szellemi és lelki mankónk kell, hogy legyen a
legcsüggesztőbb pillanatban is. Sőt, főleg akkor. A másik, mely
nem lehet a feledés enyészetének áldozata, a böjti időszakból
velünk hozott napi jócselekedet kötelessége. Erre éppen egy pro-
testáns testvérem levele hívta fel a figyelmemet, aki C. S. Lewis
gondolatát idézte: „A legkisebb jócselekedet ma olyan stratégiai
pont elfoglalását jelenti, ahonnan rövid időn belül és váratlanul
soha nem álmodott győzelmekre lehetünk képesek.” Micsoda
érdekes idea! És milyen elgondolkodtató. Előbb kicsit önzőnek
tűnik, kicsit önös célok elérése alkalmasnak, de valójában – ha
jól belegondolunk – egyáltalán nem az. Mert, bár tényleg mi is,
mások is bodogabb leszünk, lehetünk jócselekedeteink által, de
a stratégia végül a jó győzelmét szolgálja. Őáltala és Ővele. 

Dr. Pálmai Tamás

4 2013. április 23.

Elindult a Földet gazdáknak program, amelynek kerete-
in belül több mint 200 ezer hektár állami tulajdonú föld-
terülhet kerülhet gazdálkodók kezébe pályázatok útján. Ez
lehetővé teszi, hogy több ezren boldoguljanak a mezőgaz-
daságban, és hogy megerősítsék a kis- és középgazdaságo-
kat. A pályázati feltételeknek megfelelően zajlik a földek
hasznosítása, eddig 36 ezer hektáron 1600 nyertes pályázó
gazdálkodhat. A cél az, hogy a nagybirtok arányát 20 %-
ra csökkentsék a jelenlegi 50 %-ról. Azt szeretnék elérni,
hogy a földügyek ne zárt körben dőljenek el, hanem nyil-
vános pályázatok útján, és hogy megvédjék a pályázatokon
nyertes földhaszonbérlőket, akik ezután is a helyben lakó,
fiatal, családi gazdálkodókból kerülnek ki. 

Megjelentette az inflációra vonatkozó új előrejelzését és
adatait a KSH, melyből kiolvasható az infláció radikális
csökkenése. Februárban az évre várható teljes áremelkedés
mértékét 2,8 %-ra becsülte a KSH, addig ez az érték már-
ciusban 2,2 %-ra csökkent. Ez rekord alacsony szintű inf-
lációt jelent, utoljára a hetvenes években volt ilyen alacsony
az infláció, ami jó hír a magyar családoknak, mert a bérek
és nyugdíjak vásárlóértékének a növekedését jelzi előre.

A békési „ESÉLY” Állat. és Természetvédő
Közhasznú Egyesület 2013. évi közgyűlését 

május 6-án 17 órától tartja a Civil Szervezetek
Házában (Hőzső u. 4.). Várnak minden érdeklődőt. 

Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át 
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 

11998707-06278340-10000001 
Erste Bank

Baligáné Szűcs Irént, a
Jantyik Múzeum nyugalmazott
igazgatóját jutalmazták az idén
immár nyolcadik alkalommal
átadott kitüntetéssel. A kultu-
rális központ telházas kápolna-
termében lezajlott bensőséges,
meleg hangulatú ünnepségen
üditő színfolt volt a Kazinczy-
emlékérem bronz fokozatával
elismert Kelemen Orsolya –
Hegedűsné Kocsis Ildikó tanít-
ványa – szép és szívhez szóló
Gabriel Garcia Marquez prózá-
ja és az áthallásokkal teli Heltai
vers is (Ballada a három pat-
kányról). De tetszést aratott
János Hajnalka somogyi és
kalotaszegi népdalcsokra, és
vastapsot kapott a Belencéres
Együttes szilágysági tánca is. 

Harangozó Imre újkígyósi
néprajzkutató, író részletes,
személyes, emlékekkel megtűz-
delt méltatása után a megható-

dott jutalmazott átvette a
Sándor-Kerestély Ferenc titkár
és Dr. Pálmai Tamás műsorve-

zető által átadott díjat, melyet
idén is Csuta György – váro-
sunk díszpolgára, a magyar

kultúra lovagja – méretes mű -
alkotása testesített meg, vala-
mint az oklevelet. Ennek szöve-
gét itt idézzük: „Ezen elimerést
Békés és környéke népművé-
szeti, néprajzi értékeinek felfe-
dezésében, megörökítésében és
a város kulturális életében
kifejtett kimagasló, keresztényi
alázattal végzett tevékenységé-
vel érdemelte ki.” Az ő példája
igazi békési lokálpatrióta törté-
net. Itt született, itt járt iskolá-
ba, itt dolgozott egész életében,
Békésért élt, él és dolgozik. A
rendezvényt zá ró Dr. Osztie
Zoltán, a KÉSZ elnöke a
magyar nagyasszonyok közé
sorolta az ünnepeltet, és Dr.
Galgóczy Gábor alelnökkel
együtt méltatta vá ro sunkat,
mondván, hogy ide hazajön-
nek, itt feltöltődnek a bé kési
emberek szeretetével. A ren-
dezvényt az EMMI támogatta.

B. Szűcs Irén kapta idén a KÉSZ-díjat

Baligáné Szűcs Irén az idei KÉSZ-díjas.

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S 

(G
A

-P
IX

 F
O

T
Ó

)

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S 

(G
A

-P
IX

 F
O

T
Ó

)

Az „Újra álmodott hagyo-
mány – 25” című tárlat az
alkotó eddigi pályájának leg-
szebb darabjait mutatja be,
így mások mellett torontáli,
erdélyi festékes, modern és
nomád nagyszőnyegeket, pár-

nákat, faliszőnyegeket, ágyta-
karókat, vászonterítőket,
továbbá karmantyúfán szőtt
babákat és tarisznyákat. 

A kiállításmegnyitón Dá -
vid né Gyarmati Zsuzsanna
tanítványai adtak meglepetés-
műsort, majd Deákné Do -
mon kos Julianna, a Békési
Kistérségi Iskola megbízott
igazgatója ismertette a művész
életútját. A tárlat címében is
megjelenő 25 éves jubileum
pedagógusi pályájára is vonat-
kozik, friss diplomásként ak -
kor kezdett el dolgozni a Dr.
Hepp Ferenc Általános Isko -
lában, ahol jelenleg is mate-

matika-rajz szakos tanár. Ek -
kor kezdett el komolyabban
fog lalkozni a szövéssel is. 

– Zsuzsa a megyei szövő-
kultúra kiemelkedő képvise-
lője, aki szívesen tanít is,
nagy pedagógiai felkészült-

séggel. A múlt emlékeit nem
csak megőrzi, hanem igyek-
szik továbbadni. Sokakat in -
dított el a pályán, miközben
maga is folyamatosan képezte
magát. 1996 óta népi ipar-
művész, a Népművészeti Ifjú
Mestere, aki a rangos Király
Zsiga-díjat is elnyerte. Eddig
több mint kétszáz kiállító-
helyre jutottak el munkái,
több alkalommal külföldre –
mondta el megnyitójában Pál
Miklósné, a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének
elnöke. 

A tárlat május 14-ig várja a
látogatókat, a belépés díjtalan.

Negyedévszázados
szövő jubileum
Hasonló alkalmakkor ritkán látható nagy érdek-
lődés kísérte Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő
népi iparművész legújabb kiállításának megnyi-
tóját. A kulturális központ kápolnatermét zsúfo-
lásig megtöltötték a volt és jelenkori tanítványok,
munkatársak, barátok, tisztelők.

A Köröstarcsán április 10-
én megtartott „Hétmérföldes
csizma” kistérségi mesemon-
dó versenyen Békésről első
helyezést érte el a saját korosz-
tályukban: Bohus Tamás 4.
osztályos tanuló (Békési Kis -
térségi Általános Iskola Dr.
Hepp Tagiskola) és Somlyai
Im re Norbert 6. osztályos ta -
nuló (Szegedi Kis István Re -
for mátus Általános Iskola) –
tájékoztatott Somlyai Imre, a
büszke édesapa.

Békési 
versmondók 
győzelmei
Köröstarcsán

MEGHÍVÓ
A KÉSZ békési szervezete, 

a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ és Békés Város

Önkormányzatának Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága 

május 9-én, csütörtökön 17 órától
a kápolnateremben adja át 

a Sursum Corda-díjakat 
a város életének egészségügyi 

és szociális területén 
kiemelkedő személyiségeknek. 

A belépés díjtalan.



– Hogy kezdődött betegsége,
és miként hat ki az életére?

– 2002 áprilisában diag-
nosztizálták, de már előző év
novemberében jelentkeztek az
első tünetek: hányás, hasme-
nés. Először fertőzésre gyana-
kodtak, ennek megfelelően
kezeltek, de javulás nem mu -
tatkozott, sőt annyira legyen-
gültem, hogy már felkelni
sem tudtam. Az orvosaim sze-
rint ez egy autoimmun beteg-
ség, nem tudják, mi okozza, és
legfeljebb tüneti kezelést tud-
nak alkalmazni, ami nálam
sajnos eredménytelennek bi -
zonyult. Ebből kifolyólag
sem milyen munkakört nem
vagyok képes ellátni, hiába
van nőiruha-készítő szakmun-
kás végzettségem. Még a ház-
körüli teendőket is csak csalá-
dom segítségével tudom elvé-
gezni. Az életünket teljesen
átformálta a betegségem, s
hogy valaha is meggyógyulok,
arra még kilátásom sincs.

– Mégis milyen orvosi segít-
séget kap, kaphat?

– Jelenleg várok egy még
kísérleti stádiumban lévő ke -

ze lésre, mely reményeim sze-
rint jobbulást eredményezhet
az állapotomban. Ez a prog-
ram már működik a Bé -
késcsabai Réthy Pál Kórház -
ban, és csak arra az engedélyre
várunk, hogy én is bekerülhes-
sek a gyógyítandó betegek
közé. Számításaim szerint erre

még körülbelül egy hónapot
kell várnom, hogy minden
szükséges vizsgálati eredmé-
nyem meglegyen. Ez az utolsó
reményem, mert bár korábban
már szedtem egy kísérleti
gyógyszert, ami hatásos is
volt, de ezt jelenleg, bár Ja pán -
ban már gyártják, nem enge-
délyezik Magyarországon.

– Van-e külső segítségük?
– Az ADRA Alapítvány

nagy segítségünkre van a
bajunkban, és név szerint is
szeretnék köszönetet monda-
ni Kovács Eszternek az alapít-
ványnál, aki rengeteget segí-
tett már, és segít még mindig.
Ő volt az, aki megszervezte a
jótékonysági koncertet, hogy
könnyítsen a helyzetünkön.

Reméljük, a jövőben is szá-
míthatunk hatékony segítsé-
gére és persze az alapítványé-
ra is! Az általa szervezett kon-
cert eredményes volt, hiszen
valamivel több mint 240 ezer
Ft lett a bevétel. (Ami a mai
megszorításokkal teli életben
igazán szép összeg – a szerző.)
Így könnyebbé vált az  éle -
tünk, hiszen így ki tudjuk vál-
tani a gyógyszereimet, és cse-
kélyke jövedelmünket is
kiegészíti egy időre.

– Mit gondol, miként tud-
nának még segíteni városunk
lakói?

– Bárminek tudnánk örülni,
ami már felesleges, esetleg ki -
dobná, de számunkra még
használható. Gondolok itt első-
sorban a gyermekeimre, öt fiam
van 4-től 12 évesig, akiknek a
mindennapi betevőjük, ruháza-
tuk ugyan biztosított, de már
játékszerre nem telik.

(Szezői vélemény: ha lenne
olyan építési vállalkozó, aki
ellenszolgáltatás nélkül is
segítene megszüntetni a csa-
ládnak a házukban lévő pené-
szedést, dohosodást, az is
sokat javítana az életminősé-
gükön.)                       Gugé

Következő interjúalanyunk
Sza bó Dániel táncos.

52013. április 23.

A remény sugara
Interjúalanyom Fekécs Szabolcsné Henrietta egy 36
éves, hatgyermekes édesanya, aki már 10 éve szen-
ved fekélyes vastagbélgyulladásban. Nemrégiben,
mint önök is olvashatták korábbi számunkban, fel-
csillant előtte a remény sugara a gyógyulásra,
minőségibb életre. De erről valljon ő maga!

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltatató Központ Gyer -
mekjóléti Szolgálata a napok-
ban a Derűs Házban rendezte
meg éves gyermekvédelmi
tanácskozását. 

A központ vezetője, Ká das né
Öreg Julianna rövid bevezetője
után a szolgálat éves gyermek-
védelmi munkájáról igyekezett
átfogó képet adni. Ezt követően
a jelzőrendszer tagjainak beszá-
molói alapján Al mási Gyöngy -
vér, Karancsi Er zsébet és Cse -
pe lényi Attila elemezte a gyer-
mekvédelmi ta pasztalatokat.
Majd a gyermekvédelmi jelző-
rendszer tag jai közösen beszél-
ték meg problémáikat és ered-
ményeiket. Meg fogalmaz ták: a
szülői elhanyagolás és a szülők
vagy a család életviteléből adó -
dó problémák állnak vezető he -

lyen. A legnagyobb problémá-
kat az elszegényedő, munkanél-
külivé váló, anyagi és párkap-
csolati gondokkal küszködő
családokban tapasztalták. Az
igazolatlan iskolai hiányzáshoz
kapcsolódó jogszabályi változá-
sok miatt jelentősen nőtt a jel-
zések száma. Az 50 igazolatlan
tanórát felhalmozó diákok ese-
tében 16 éven felül a családi
pótlék folyósítását megszűnte-
tik, mely még mindig nem
bizonyul elég erős szankciónak
a gyermekek oktatási rendszer-
ben tartásához. A hátrányos
helyzetű diákoknak és szüleik-
nak hangsúlyozni kell, hogy
kitörésük kizárólag a tanulás
által lehetséges. 

A szakemberek tanácskozá-
sától a hatékonyság javulását
várják a szervezők.

SZELÍD MÉREGTELENÍTÉS
Sokan vannak, akik tudják, hogy szervezetüknek nagy

szüksége lenne a méregtelenítésre, de valamilyen egészség-
ügyi probléma, betegség miatt nem tudnak léböjt-kúrákat
tartani. A komolyabb méregtelenítő kúrák során ugyanis
újra felszabadulnak a lekötött méreganyagok, és az érzéke-
nyebb szervezetet ez túlságosan megterhelheti. Ez a prob-
léma főleg a nagyon fiatal gyermekeket és az idősebb beteg
embereket érinti. De a szoptató kismamáknak is tilos az
intenzív méregtelenítés, mert a felszabaduló méreganyagok
bekerülhetnek az anyatejbe is.

Ebben az esetben segíthetnek a kevésbé intenzív, de szin-
tén hatékony különböző masszírozások, tapaszok és fürdők. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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A Magyar Költészet Napját
idén egy új kezdeményezéssel
ünnepelte városunk versszerető
közönsége. A program alapöt-
lete Gellénné Körözsi Eszter
tanárnőtől származik, aki arra
gondolt, hogy a kö zépiskolások
ne versenyezzenek, hanem biz-

tosítva legyen számukra szerep-
lési, bemutatkozási lehetőség a
könyvtárban. A könyvtárosok
pedig tovább gondolták a ter-
vezett rendezvényt, és arra az
elhatározásra jutottak, hogy
felnőtt szavalókat is meghívnak
e kulturális eseményre, és azt
Békési Versünnep névre ke resz-

telik. Így erre a rendezvényre
tanítókat, tanárokat és verssze-
rető békésieket is meghívtak
verset mondani. Az április 11-
én, József Attila születésnapján
megrendezett vers ünnep végül
úgy alakult, hogy a középisko-
lások és felnőtt előadók mellett
felléptek az általános iskolás al -
sós és felsős diákok közül nyol-
can azok, akik a városi vers-
mondó versenyen jó helyezést
értek el. Így jelen volt mások
mellett az 1-2. osztályosok ver-
senyének győztese, Kiss Dorka
és Nagy Ágnes, a 3-4. osztályo-
sok győztese, Bohus Tamás, az
5-6. osztályosok kö zött diadal-
maskodó Varga Ist ván és a 7-8.
osztályosok legjobb versmon-
dója, Karsai Dóra.

S ahogyan az évről évre
zajló versmondó versenyek
nemes hagyományát, úgy ezt
a kulturális eseményt is társ-
szervezőként támogatta a
Békési Városvédő és -Szépítő
Egyesület. Ez utóbbi egyesület
és a Püski Sándor Könyvtár a
nagy sikerre való tekintettel
hagyományt szeretne terem-
teni ebből az irodalmi rendez-
vényből.                       Zs. I.

Békési Versünnep 
a Magyar Költészet Napján
Hagyományt teremtenének a rendezvénnyel

A hosszú utazás célállomása
Gyergyószentmiklós volt. Út -
közben Nagyszalontán a Cson -
ka tornyot látogatták meg.
Nagyváradon megtekintették
a Szent László Székesegyházat
és a Püspöki Palotát. A Ki -
rályhágó és a tordai hasadék
sem maradhatott ki. Csucsán a
Boncza-kastélyt nézték meg.
Gyergyószentmiklóson a Gyil -
kos-tó és a Békás-szoros termé-
szeti szépségeit csodálták meg,
és a városban is sétálhattak.
Találkoztak helyi diákokkal,
beült a békési delegáció egy
tanórára, de a barátkozást szol-
gálta egy barátságos kosár-
meccs is. Békés testvérvárosa
után Sepsiszentgyörgy követ-
kezett. A környék látnivalói
közül útba eltették Szovátán a
Medve-tavat, Parajdon a sóbá-
nyát, Korondon a fazekasmes-
terség remekeit, Farkaslakán

pedig Tamási Áron szülőházát.
Fehéregyházán megkoszorúz-
ták Petőfi Sándor szobrát az
emlékparkban. Sepsiszent -

györgy szép ligetében tett séta
után meglátogatták a Székely
Múzeumot. A szentgyörgyi
gyerekekkel is jó hangulatú
ko sármeccset játszottak. Már -
cius 15-én együtt ünnepeltek a
békési és az erdélyi fiatalok. A
helyi intézményekkel együtt
megkoszorúzták Gábor Áron
emléktábláját. Hazafelé jövet
Prázsmáron az erődtemplom-
nál, Brassóban a Fekete temp-
lomnál álltak meg. 

Nagyon sok élménnyel tér-
tek haza, szerencsésnek érezve
magukat, hogy eljuthattak
ilyen csodálatos helyekre. 

�

Pályázat keretében
Erdélyben
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályá-
zaton a Szegedi Kis István Református Gimná -
zium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Ka -
racs intézményegysége 505 ezer Ft támogatást
nyert, így 23 gyermek 3 felnőtt kíséretében Er -
dély be utazhatott 4 napra. 

A napokban ünnepelte 90.
születésnapját a békési Len -
gyel Mária. A jubileum alkal-
mából Izsó Gábor polgármes-
ter személyesen kö szöntötte,
és nyújtotta át a minisztériumi
emléklapot. Marika néni so -
kak számára ismerős lehet,
hiszen hosszú éveken át óvó-
nőként dolgozott városunk-
ban, egészen a nyugdíjazásáig. 

90 éves óvónőt köszöntöttek
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel,  dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött két-
 szobás, III. emeleti klímás lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25. 
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Békésen négyszobás családi ház, két  ge -
ne ráció részére vagy vállalkozásnak, nagy
mellékhelyiségekkel, városközponti részen
sürgősen eladó vagy kisebbre cserélhető.
30/377-53-10.
Mezőberény központjában 2. emeleti
1+2 félszobás lakás eladó. Érd.: 70/
508-86-24.
Összkomfortos, kertes családi ház a
Körös-parthoz közel sürgősen eladó.
Érd.: 70/28-10-877.
Téglaház eladó Békésen a Fürdőhöz közel
vagy értékegyeztetéssel cserélhető  ki -
sebb re Békés, Békéscsaba környékén. 30/
422-62-03.
A Nagykertben téliesített nyaraló fizetés -
könnyítéssel eladó. Szőlő, villany, kö ves -
úthoz közel. 30/24-24-598.
A Kőrösi Csoma Sándor utcában kertes
ház eladó, kisebb házat nagy kerttel
beszámítok. 20/97-25-902.
Városközpontban kétszintes, három-
szobás családi ház garázzsal eladó. Érd.:
66/413-655, 66/634-953.
Központi, szép környezetben lévő házrész
eladó, elcserélhető. 70/528-97-30.
Fáy 6. alatt földszinti, 1 + 2 félszobás
lakás eladó. Érd.: 30/315-08-23.
Két és félszobás ház eladó áron alul
Kamuton. 70/539-09-40.
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagyerkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó. Tel.: 20/383-
41-45.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Kamuton ház eladó.  Érd.: 70/284-57-34.
A Téglagyári tavon tórész eladó. Érd.:
20/286-16-56.
Kikötő u. 9. alatt ház eladó. 70/233-65-88.
Rákóczi u. 3-ban II/24. 1 + félszobás, kis
rezsis, egyedi víz- és gázórás lakás eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 70/63-89-231.
Központhoz közel háromszobás + nap-
palis felújított ház eladó. 70/605-96-11.
Kertes ház eladó a Drága u. 2. alatt.
70/574-50-23.
A Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó. Tel.:
70/330-20-40.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis,
parasztház jellegű teljesen felújított ház,
művelhető kerttel eladó vagy cserélhető
első emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 
Murony központjában ötszobás, össz kom -
fortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827. 
Veres Péter tér 8A. 6/a-ban 55 m2-es,
egyedi gázon, erkélyes lakásomat bel vá -
ros egyszobás lakásra cserélném, máso -
dik emeltig. Tel.: 30/406-29-59. 
Szabó Dezső utca 24. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ház eladó vagy kiadó. 30/514-
04-68. 
Kossuth 23-ban 1. emeleti, 2,5 szobás,
felújított lakás kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/33-02-040.

Szigetvári utcában kétszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. 20/77-00-233.
Régi építésű kétszobás családi ház eladó.
Tel.: 30/59-039-38.
Szőlő u. 32. alatti ház eladó. 30/442-18-95.
Szikszai u. 15. alatt ház eladó. Tel.:
70/514-38-45.
Az Árok utcában összkomfortos, téglaépí -
tésű családi ház eladó megegyezési
szerint. Tel.: 70/630-67-62.
Összkomfortos, téglaépítésű, jó állapotú
ház eladó a busz végállomás környékén. I.
emeleti, másfélszobás lakásra csere
érdekel, különbözettel. Érd.: 20/98-307-94.
Békésen 3+2 félszobás, központi gáz és
vegyestüzelésű családi ház kertvárosi
részen, áron alul eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Hőzső u. 19. alatti régi építésű, nem lak -
ható ház nagy telekkel eladó. 30/46-60-
408.
Petőfi utcán tetőteres, négyszobás, össz -
komfortos ház áron alul eladó. Érd.: 30/
355-24-38.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cse -
rél hető 3. emeletig. Tel.: 30/58-98-696.
Ház eladó a Tompa u. 1. alatt. Érd.: 20/
519-68-28.
Fürdő közelében háromszobás, összkom-
fortos családi ház áron alul eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Nyereg u. 14. alatti ház eladó. 20/94-22-154.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380, 17-
21 óráig.
Háromszobás családi ház kertészkedésre
vagy vállalkoázsra alkalmas nagy telekkel
eladó. Tel.: 66/410-323.
Legelő utcában háromszobás, összkomfor-
tos, jószágtartásra alkalmas ház eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/527-90-82.
Egyszobás, összkomfortos belső házrész
eladó vagy nagyobbra cserélném. 70/578-
59-42.
A Munkácsy utcában ház eladó. 66/634-
480, 30/324-60-58.
Kétszobás kockaház eladó vagy első
emletig elcserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
Karacson ÁBC mögött 1 + félszobás, fel -
újított lakás eladó. Érd.: 20/41-32-887.
Sürgősen eladó két család részére is al -
kalmas hosszú parasztház. Érd.: 70/222-
10-48, 66/643-342.
Sürgősen, áron alul eladó 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Fáyn felújított földszinti lakás eladó. Tel.:
30/518-07-28.
Mélyen áron alul eladó háromszobás,
össz komfortos családi ház, tehermentes,
azonnal beköltözhető. Érd.: 30/95-27-364.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Gázfűtéses kertes ház gyümölcskerttel 1,1
millió Ft-ért eladó. Állattartása is alkal -
mas. Kecskeméti u. 51.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Sürgősen parasztház eladó Békésen, ár
alatt, 3 millió Ft-ért. Érd.: 30/952-24-66.
Nagykertben kétszobás, nappalis ház gaz-
dasági épülettel, 7 kvadrát földdel eladó
3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Dankó utca 26. szám alatti ház eladó.
Irányár: 3,6 millió Ft. Hitel nincs rajta, bár-
mit beszámítok. 30/433-87-90.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
A Táncsics utca 8. szám alatti régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
Első emeleti egyszobás felújított lakás
eladó vagy elcserélhető kertes házra Bé -
ké sen vagy Csabán. Irányár: 5 millió Ft.
70/310-32-55.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Fáy u. 11-ben első emeleti, másfélszobás,
felújított lakás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft.
Érd.: 30/29-97-907.

Városközpontban egyszobás, első emeleti
lakás eladó. Irányár: 5,9 millió Ft. 70/413-
06-94.
Karacson 4. emeleti, felújított, kétszobás,
erkélyes, 58 m2-es lakás sürgősen eladó 5,9
millió Ft-ért, jó áron. Érd.: 70/55-83-434.
A Dózsa Gy. utca 15. szám alatti összkom-
fortos ház (gázkonvektoros két nagy szo -
ba, konyha, fürdőszoba, kamra), gazdál -
ko  dásra alkalmas nagy udvarral eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/412-070,
délután.
Eladó a Körösi Csoma Sándor u. 23. alat-
ti kétszobás, összkomfortos, 92 m2-es
kockaház 1012 m2 telken. Irányár: 6,2 mil-
lió Ft. Érd.: 30/450-71-72.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304. 
Ady 8/C-ben a IV. emeleten 76 m2-es, há -
romszobás, felújított, egyedi órás, erké-
lyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/462-07-46.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik tég -
lából épült polgári ház eladó vagy másfél-
szobás tömblakásra cserélhető. Irány ár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903. 
Bánhidai részen kertes családi ház eladó
áron alul. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 70/
516-52-41.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképülettel beköltöz -
hetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Eladó: 120 m2-es kertes ház, két család
részére is megosztható, két konyhás, két
bejárattal, garázzsal. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 30/225-78-24.
Kossuth 1-ben II. em. 11. alatt 59 m2-es,
felújított, kétszobás lakás eladó 7,9 millió Ft-
ért. Csere is lehetséges. Érd.: 30/420-20-10.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Hargita u. 28. számú, sarki, háromszobás
ház eladó. Érd.: 30/382-67-97, 70/572-46-49.
II. emeleti, 64 m2-es, egyedi mérőórás, te -
hermentes lakás sürgősen eladó vagy
azo nos árban tégla kertes házra cserél-
hető. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/326-
79-26.
Békésen négyszobás ház, két generáció-
nak vagy vállalkozásnak, nagy  mellék -
helyi ségekkel, városközponti részen
sürgősen eladó vagy kisebbre cserélhető.
Ár: 9 millió Ft. Érd.: 30/260-54-21. 

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó a Zöldfa u. 22. alatt.
Irányár: 15 millió Ft. Tel.: 20/98-87-990.

KIADÓ INGATLAN

Másfélszobás, összkomfortos kertes ház,
azonnali költözéssel hosszútávra kiadó.
20/615-85-31.
Garázs kiadó a Fáy u. 10. alatt. Érd.:
20/360-20-71.
Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.

INGATLANT KERES

Kisebb házat vagy kertet vennénk lakható
házzal Békésen, havi 50 ezer Ft részlettel.
Ügyvédi szerződéssel. Tel.: 20/43-41-480.
Lakás vagy házat bérelnék. 31/32-55-468.

KERT
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tárolóhelyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Jégvermi kertben 4 kvadrát kert eladó.
Víz, villany van. 70/54-78-116.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
2 db 185/70 R14 WYNSTAR PHASER R23
használt nyári gumi, (5000 Ft/2db),1 db
EVIG 380/220, 0,75 KW-os  villanymotor
eladó (6500 Ft). Tel.: 20/43-41-480.
Simson S50B és Simson S50N típusú se -
gédmotorkerékpárok Békésen eladók.
Tel.: 70/538-56-30.
Fiat Cinquecento tip. 1994-es szgk. eladó.
Irányár: 200 ezer Ft. Érd.: 20/357-05-52.
Nagytestű Yamaha blokkos Generic 50 cm3

robogó újszerű állapotban, 1200 km-rel
eladó. Irányár: 200 ezer Ft. 70/530-27-93.
Multicar kistehetautó eladó. 70/233-65-88.
Eladó: 1310 TX Dacia, érvényes műszaki-
val, 68 ezer km-rel, és keveset használt
elektromos utcai kerékpár. Tel.: 66/415-
375, 18 óra után, 30/665-22-28.

Simson 51-es négysebességes Simson
Star eladó. 30/457-23-02.
2002-es Renault Twingo tip. szgk eladó.
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 20/357-05-52.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.

ÁLLAT
2 db 70-80 kg-os süldő eladó. 66/643-164. 
Egyéves cicák ingyen elvihetők: két lány
háromszínű és egy cirmos hátú, fehér ha -
sú fiú. Érd.: 20/357-05-52.
Előnevelt csirke, liba eladó. Raktár sor 24.
70/881-93-00.
Június 6-án fialó hasas koca eladó.
30/448-30-29.
Kos bárányok eladók. 20/405-77-08.
Puli-keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
Érd.: 20/475-44-91.

TÁRSKERESÉS
Negyven éves nő komoly kapcsolatra
társát keresi. 70/221-94-35.
Csinosnak mondott 50 éves nő társat
keres. 70/535-49-51.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítói munkát keresek. 70/514-38-45.
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kőműves,
udvaros, segédmunkát, kerti munkát ke -
res. Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉB
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60 
170/52 méretű új munkaruha öltöny eladó.
30/655-25-15.
Minden kidobásra szánt bútort, fát, fémet,
papírt, hűtőt, mosógépet, mikrót és egyéb
műszaki cikket ingyen elszállítok. Érd.:
30/260-54-21.
Eladó: szobabútor, heverők, kihúzható
kanapé, számítógépasztal, dohányzóasz-
tal, kis kerek asztal, kanapé, üvegesszek -
rény, új falitükör, porszívó, telefontöltők,
télikabátok. Érd.: 30/377-53-10.
Eladó: P3-as számítógép, egy számítógép
ház táppal, cd-íróval, cd- olvasóval, 2db
128 MB SD RAM. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó egy komplett 60 literes tengeri
akvárium állvánnyal, minden tartozékkal.
Érd.: 30/551-82-66.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 
Két heverő két fotellal és négy székkel, kony-
haszekrény, csővázas ülőgarnitúra, szek -
rény sor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg
eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16. 
113x70x6cm-es Koko kókuszmatrac jó
álla potban 5.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni:
30/414-87-95.
1,2 kW-os, 220 V-os betonkeverő eladó.
Érd.: Békés, Málna utca 4. Tel.: 30/697-
39-69 .
Horgászstégnek való, lenolajjal kezelt kő -
ris palló és tartóelemek eladók. Tel.: 20/
413-42-47.
Eladó: Indesit mosógép motor (6000 Ft),
2 db 17” sm kerék, alu öntvény ( 6000
Ft). Érd.: 20/43-41-480.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Szecskavágó, 200 l villanybojler, 4 méte -
res betonvályú, fejőgép eladó vagy ma -
lacra, hízóra cserélhető. Érd.: 66/643-164. 
Több száz feleslegessé vált könyv (nem
regények) eladó. Érdeklődni minden va -
sár nap a békési bolhapiacon, vagy 30/
603-18-70-en, fez@freemail.hu.
Régi és új kártyanaptárakat, söralátéteket,
gyűjthető kártyákat gyűjteménybe vásá -
rolok. 5-20 forintos darabáron. Érd: 30/
603-18-70, fez@freemail.hu.
Búza eladó. 30/44-83-029.
Eladó: akkus permetező, kézikocsi, Sihi
szi vattyú. Érd.: 66/427-158.
Kisfiúra való gyermekruhák (104-116-os
méretben) és 25-26-os kiscipők, jó minő -
ségben, olcsón eladók. 70/391-79-09.
Kóróbála eladó. 30/288-95-17.
Eladó: babakocsi, elektromos háromkere -
kű rokkatkocsi, BMX kerékpár, automata
mosógép, trambulin, fehérített fűzvessző.
30/59-039-38.
Labdarózsa, aranyeső, hibiszkusz cserjés
szellőrózsa, pirosló hunyor tövek eladók.
20/355-77-26.
Bontásból öntöttvas fürdőkád, lábas,
mosdókagyló, falikút és terménydaráló
eladó. 20/355-77-26.
Újszerű gyerekágy, járóka matraccal, bal-
dachinnal, bébikomp, babakocsi, szoba -
fenyő, futószőnyegek eladók. 66/739-890.

Megunt padlószőnyegét ingyen elszállí-
tom. 30/502-84-98.
78 ezer Ft értékű Club Karos Spa üdülő -
kártya eladó. Irányár: 50 ezer Ft. 70/505-
69-28.
150x80 cm-es gyerekágy eladó. 70/505-
69-28.
Fényterápiás készlet és forró gőzös por -
szívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsa -
bán. Érd.: 70/296-49-14.
Újszerű csepegtetős mosogatótálca mun -
kalapba szerelve és asztallap eladó. 66/
739-890.
Csepel varrógép és gobelin kép eladó.
70/612-83-74.
Hatszemélyes étkezőasztal 6 db székkel,
Fagor mosogatógép eladó. Érd.: 66/743-121.
Horvátországba 2013. 25. heti tengerparti
üdülési hét 2 fő részére kiadó, ötcsillagos,
önellátós panzióban. Tel.: 30/46-60-408.
Eladó: 600 l-es üvegtetős fagyasztóláda, a
Borosgyáni 4-es tavon 2013-ra horgászati
jog. Tel.: 30/367-08-94.
Bontásból eladók: cserép, kúpcserép, ab -
lakok, konvektorok, malmikocsi,  kisko -
csik, száraz nyárfa pallók. 20/472-96-58.
Rekamié eladó. Érd.: 70/262-96-56.
Megkímélt állapotú elektromos robogó
eladó. Irányár: 75 ezer Ft. 30/98-16-846.
Eladó: megkímélt kiságy kókuszmatrac-
cal, komóddal és falipolccal. Ár: 20 ezer

Ft. Az összes kiegészítő ajándék! Tel.:
70/63-111-77.
Légpuskát vennék. Régi, rossz is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Bontásból ajtólapok, 150x150-es dupla -
szár nyas ablakok eladók. Segédmotorra,
fűnyíróra cserélhetők. 66/739-890.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú  elekt -
ro mos rokkantkocsi és egy betegemelő
állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Útitársat keresek a csíksomolyói búcsú-
ba, május 17-21-ig. 30/94-55-433.
Eladó: fehér íróasztal, 2 db barna íróasz-
tal, dohányzóasztal, ruhásszekrény, hősu -
gárzó, rekamié. Érd.: 30/95-22-466.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Érett trágya ingyen elvihető vagy eladó.
Tel.: 70/222-10-48.
Útitársat keresek olcsó görögországi
utazáshoz jún. 15-26-ig. 30/952-24-66.
630-as, 631-es légpuska eladó 15 illetve
20 ezer Ft-ért. 70/561-33-77.
Casio szintetizátor, téli dzseki, Nike sport-
cipő eladó. Tel.: 30/85-79-413.
Energomat automata mosógép kedvező
áron eladó. Tel.: 30/988-25-50.
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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: ÁPRILIS 30. KEDD 12 ÓRA.

A hagyományosan háromé-
vente sorra kerülő Békés Me -
gyei Kürt és Mélyrézfúvós
Ver seny ebben az évben is

Tót komlóson zajlott a közel-
múltban, ahol a megye legfel-
készültebb kürtösei, tenorosai,
harsonásai és tubásai három
korcsoportban mérték össze
tudásu kat. A negyvenhét ver-
senyző nyolc művészetoktatási
intézményből érkezetett. A

zsűri el nöke Gyivicsán György
harsonaművész, a Szegedi Tu -
do mány egyetem Zenemű vé -
szeti karának tanára, két kol-
légájával – Soós Péter kürt-
művésszel, Jankovszky Zoltán
harsonatanárral – értékelte a
versenyzők teljesítményét, út -
mutatást ad va pályájuk továb-
bi fejlődéséhez.

A Békési Alapfokú Művé -
szeti Iskolát négy versenyző,

Bondár Máté (tenorkürt),
Braun Lajos Gergő (harsona),
Fehér Zsolt János (tuba) és
Szabó Aranka (vadászkürt)

képviselte. Ahhoz, hogy egy
ilyen rangos megmérettetésen
indulhasson egy versenyző,
többéves kitartó gyakorlás
szükséges. A megfelelő szak-
mai irányítás mellett nélkü-
lözhetetlen a szülők áldozatos
támogatása.

A kiélezett versenyben ki -
válóan helytálltak tanulóink,
akik re büszkék lehetünk.
Braun Lajos Gergő I. díjat,
Szabó Aranka II. díjat kapott.
A növendékeket Bagoly Lász -
ló és Erdei István készítették
fel, zongorán közreműködött
An dódyné Németh Andrea. 

A verseny minden résztve-
vőjének szeretettel gratulá-
lunk.               Bagoly László

Szép eredemények 
a mélyrézfúvósok versenyén 

Braun Lajos Gergő, Erdei István és Bondár Máté.

Bagoly László, Szabó Aranka, Andódyné Németh Andrea és Fehér
Zsolt János.
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Április 24. szerda 18 órától 
Molnár V. József magyarságkutató előadása
Pünkösd – a Szentlélek szabadító ereje címmel a
Hazatalálás sorozat részeként. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Április 25. csütörtök 14:45
60 éve hunyt el Veress Endre történetíró című
kiállítás megnyitója. 
Városháza

Április 26. péntek 18 óra
Az Én hangom énekverseny döntője. Felnőtt belé-
pő: 1500 Ft/fő (Békés Kártyával 1000 Ft/fő), diák
belépő: 800 Ft/fő (Békés Kártyával 600 Ft/fő).
Kulturális központ

Április 27. szombat 9 órától
Szent György-napi Majális.
Tarhosi Libástanya (Békéserdő)

Május 2. csütörtök 12-15 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. 
Kulturális központ

Május 2. csütörtök 19 óra
A Shirchadasj & Band holland gospel együttes
koncertje. A belépés ingyenes.
Református templom

Május 3. péntek 16 óra
Bölcsődék Napja. Elismerések átadása a terüle-
ten dolgozóknak.
Kulturális központ

Május 5. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és díszmadár börze.
Piac

Május 5. vasárnap 18 óra 
Békési NKTE –Füzesgyarmat SE női bajno-
ki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Május 8. szerda 17 óra
Szilágyiné Szabó Ágnes Tangram című könyvé-
nek bemutatója. Bemutatja: dr. Erdész Ádám, a
Békés Megyei Levéltár igazgatója.
Könyvtár

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 24. – MÁJUS 8. KÖZÖTT

Olasz szövegek olvasásakor találkoztam
először egy figyelemkeltő jelenséggel: a cifra
szóval. Az én részletemben azt jelentette,
hogy összeg, számjegy, de a szótár szerint
jelenthet rejtjelet és monogramot is. Békésen
a cifra szó azt jelenti, hogy tarka – van-e
összefüggés a kettő között?

A szó hallatán természetesen mindenkinek
a cifra palota és a cifraszűr ugrik be. Milyen is
az a cifra palota? Kecskemét büszkesége
bizony díszes, kívülről is, ezért illette a nép-
nyelv ezzel a jelzővel. A cifraszűr is hasonlóan
ékes, növényi mintákat mutat. Úgyhogy azt
mondhatjuk, hogy feltételezhetően a növényi
ékítmény, cikornya a „cifraság” ezeken a tár-
gyakon. Létezik még cifra kankalin (amely
egyáltalán nem tarka, ellenben védett), cifra
pehelyréce (ugyancsak védett, csíkos és fol-
tos), Parádon cifra istálló (kocsimúzeum),
valamint cifra kölönte, amely egy igen ritka
halfaj. Van cifra (ünnepi) abrosz, cifra tánc és

kalács, no és a cifra káromkodás – de ebbe
talán ne menjünk bele. 

Hogyan kerül akkor kapcsolatba a
cifra(ság) és a számjegyek? Szoktam monda-
ni, amikor pénzről van szó, hogy egyetlen
kerek szám van – az sem teljesen az -, a
nulla. Nos, a Magyar Néprajzi Lexikon sze-
rint ezt a számjegyet jelentette a középkor-
ban meghonosodó cifra szó, a díszítőművé-
szetben ugyanis gyakran alkalmazták a kört
(azaz a nullát). A XVI. századtól kezdve
pedig felvette a „növényi díszítés, ornamen-
tika” jelentést is, végül a népnyelv minden-
féle díszített tárgy jelzőjéül alkalmazta.
Maga a szó viszont arab eredetre megy visz-
sza: a sifr szó jelentése: üres (akár a nulla), s
a szép jelentéstani karrier nem lebecsülendő
egy olyan számtól, amely nem oszt, nem
szoroz – illetve mit is beszélek? Osztani
valóban nem oszt, de szorozni, azt szoroz. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
CIFRA PALOTA

A Shirchadasj & Band ma -
gyarországi turnéja Békésre is
megérkezik. A több mint 25
éve hazánkban is turnéző hol-
land gospelegyüttes egész estés

műsorát idén nyolc magyaror-
szági helyszínen lehet élvezni,
köztük május 2-án, csütörtö-
kön a békési református temp-
lomban, 19 órai kezdettel. 

A szervezők magával ragadó
estét, energikus gospel-dalla-
mokat, pantomimet és inter-
aktrív beszélgetést ígérnek az
örömhírről. A belépés ingyenes.

Békésen is fellép a holland gospelegyüttes

Az Olvasó Dél-Alföld című
olvasásnépszerűsítő, pályázat-
ból megvalósuló kezdeménye-
zés (TÁMOP-3.2.4. B-11/1)
Bács-Kiskun, Békés és Csong -
rád megyét fedi le, a Békésre
érkezett sorozat a mozgáskorlá-
tozott, látás- vagy hallássérült
vagy más miatt hátrányos hely-
zetű személyeket szólította
meg. A sorozat előadásaira egé-
szen összeszokott kis csapat
érkezett kéthetenként a könyv-
tárba, és hallgatta Fekete Gab -
riella magyartanárnőt. 

Az Irodalom a konyhában –
ételek az irodalomban sorozat
igyekezett a szerteágazó té -
mát minél alaposabban átfog-
ni, így szó esett a bibliai
étkekről, az ezekkel kapcsola-
tos szentírásbeli történetekről,
nevezetes alakokról. Má sik
alkalommal a magyar költők
és írók valamint államférfiak
gasztronómiához való kapcso-
latát taglalták, megtud tuk

például, hogy Jókai Mór nem
a róla elnevezett bab levest
szerette a leginkább, hanem a
tiroli má jért lelkesedett, míg
Kossuth Lajos a citromos (!)
kolbászt, Petőfi Sándor a
túróscsuszát kedvelte. A nem
magyar írók műveiben is
megjelenik a konyhaművé-
szet, erről az előadássorozat
harmadik darabja szólt. Az
előadó beszélt továbbá a gyer-
mekmondókákban, nyelv tö -
rőkben és találós kérdésekben
megjelenő étkekről, konyhai
munkákról. Külön előadás-
rész taglalta a fánkok több
évezredes történetét. Ko runk
vizuális jelenségeire reagálva
hallhattak a jelenlévők a tévés
szakácsokról (Ben ke Laci
bácsitól Stahl Juditig, Gordon
Ramsaytől Jamie Oliverig),
valamint az új irodalmi jelen-
ségekről, mint a gasztrokrimi,
melyben a bűnügyi történe-
tek lapjaira egy-egy receptet

il leszt a szerző. Az utolsó elő-
adás során pedig olyan film-
részleteket láttunk, melyek-
ben az étkezés kulcsszerepet
kap, például a Szindbád, A
tanú vagy a Sose halunk meg
című közismert filmekben. 

Az előadásokat igyekeztek a
szervezők tombolasorolással és
vendéglátással színesíteni.
Mindig az elhangzottakhoz
kapcsolódó ételek kóstolására
nyílt lehetőség, volt, amikor
különleges kenyereket és kéz-
műves sajtokat, máskor fánko-
kat, tortákat lehetett ízlelgetni.
Számos megismert étel recept -
jét pedig mindenki ha zavihette
a sorozat legvégén.         Sz. K.

A Jókai bablevestől 
a tévés szakácsokig
A napokban befejeződött az Irodalom a konyhá-
ban elnevezésű előadássorozat, melynek a célja az
olvasás népszerűsítése volt. 

Az előadásokkal Fekete Gabriella
tanárnő készült. 
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Horgász
szemmel

A jó pellet a nagytestű hala-
kat etetésen tartja, és persze
horogra is csalja. Erre a célra
lett kifejlesztve a puha ponty-
pellet, vagy más néven a soft
pellet. Titkos recepttúra alap-
ján készül a közkedvelt ponty-
csemege, de biztosan tartalmaz
osztályozott hallisztet és ét -
vágy gerjesztő anyagokat. Miért
is olyan hatásos a soft pellet?
Főleg azért, mert a pontyok
igencsak kedvelik ezt a finomra
őrölt haltápot, amely számukra
nem pusztán kedvenc táplálék,
hanem valóságos tápszer. For -
mája hengeres vagy kerek, mé -
rete 0,5 mm-től 10 mm-ig ter-
jed, belseje porózus, külseje szí-
nezett, és ízfokozó, étvágyfoko-
zó aromával van ellátva. Két
formában készül: süllyedő és

lebegő, és még oldódó pelletet
is készítenek. Tippem: a csali
használata történhet hajszálelő-
kén csaligumival, illetve ha gyo-
mányos horogra tűzéssel is jól
dobhatók, kiváló a horogálló-
ság. Jól kombinálható a MET-
 HOD MIX etetőanyaggal. 

Szekerczés Sándor

PUHA PONTYPELLET
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A Surman BoxKlub színei-
ben a serdülők 41,5 kg-os kate-
góriájában Lakatos Gyu la, míg
a juniorok között 54 kg-ban
Kovács Kristóf, 57 kg-ban pe -
dig Ifj. Surman Zoltán indult. 

Lakatos Gyula súlycsoportjá-
ban mindjárt az éremért küzd-
hetett meg a debreceniek ver-
senyzőjével, Eszenyi Dániel lel.
Jó kezdést követően a békési
fiú a 3. menetben kiengedett,
emiatt 3:2 arányban pontozá-
sos vereséget szenvedett.

Kovács Kristóf magabizto-
san kezdett a kőbányai Radics
Attila ellen, akit 5:0-s ponto-
zással legyőzött. Másnapra a
békési küldöttség erős megfá-
zásos torokgyulladást kapott,

a versenyzők ennek ellenére
szorítóba léptek. Kristófnak a
későbbi győztes KSI-s Berki
Krisztofer ellen kellett volna
bizonyítania. Becsületesen
végigbunyózta a meccset, de
kikapott.

Ifjabb Surman Zoltán a nyi-
tónapon a tápiómentei Radics
Norbertet győzte le 4:1 arány-
ban, így a legjobb nyolcba ju -
tott a juniorok 57 kg-os súly-
 csoportjában, a talán legnépe-
sebb és legerősebb me zőnyben.
A békési bokszolónak másnap
betegen kellett ringbe szállnia
a későbbi győztes KSI-s Zám -
bó András ellen. A harmadik
menet kezdetén Zoli egészsé-
gének vé delme érdekében
edzője és egyben édesapja úgy
döntött, feladják a küzdelmet.
Végül Kovács Kristóf és ifjabb
Surman Zoltán is ötödik he -
lyen zárt a korosztályos diáko-
limpián.

A békési versenyzőket Sur -
man Zoltán és Antóni Antal
edzők készítették fel a ver-
senyre.

Lelkesen küzdöttek 
a békési öklözők
Március utolsó napjaiban rendezték meg Salgó -
tarjánban a serdülő és junior korú ökölvívók
után pótlás olimpiáját. Igen népes mezőny gyűlt
össze, hiszen 60 egyesület 258 versenyzője lépett
szorítóba, köztük három békési öklöző.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Me -
gyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Békés,
Kossuth u. 3. szám alatti törzshivatala valamint a Járási
Gyámhatóság, továbbá a Békés, Petőfi u. 2 sz. alatti Ok -
mányiroda ügyfélfogadási ideje 2013. május 1-jével meg-
változik, az alábbiak szerint:

Hétfő: 8 óra-12 óra
Kedd: 8 óra-12 óra
Szerda: 12:30-18 óra
Csütörtök: 12:30-16 óra
Péntek: 8 óra-12 óra

Kérem a fent ismertetett változás szíves tudomásulvéte-
lét. Az ügyfélfogadási rend megváltoztatásával esetlegesen
okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

Dr. Csarnai Judit, megbízott hivatalvezető 

Változik az ügyfélfogadás

A hagyományoknak megfe-
lelően az április 15-i városi
képviselő-testületi ülés nyilvá-
nosságát kihasználva adták át
a település prominensei előtt

az „Év Békési Sporto ló ja” díja-
kat. A várossá nyilvánítás 40.
jubileumán a címet kimagasló
sportteljesítményéért Nyeste
Ágnes atléta, Szalontai Mihály
ökölvívó és Győri Mátyás
kézilabdázó ér demelte ki. 

Nyeste Ágnes számos kor-
osztályos országos versenyen

ért el remek eredményt futó-
és magasugrószámokban ta -
valy, és bemutatkozhatott az
U16-os magyar válogatottban
is. Edzője: Veres Zsolt. 

Szalontai Mihály ifjúsági
versenyző a 64 kg-os súlycso-
portban, az országos bajnoksá-
gon tavaly bronzérmet nyert,
és több nemzetközi tornán
mutathatta meg tehetségét,
szorgalmát és rendkívüli kitar-
tását. Edzője: Surman Zoltán.

Győri Mátyás az egyik leg-

tehetségesebb békési kézilab-
dázó, aki 2011 óta a magyar
serdülő válogatott stabil tagja-
és rendszeresen képviseli ha -
zánkat a nemzetközi verse-

nyeken. Bár még serdülő kor-
osztályú, mégis rendszeresen
játszik a Békési Férfi Kézi lab -
da Club felnőtt csapatában.
Edzője Kádas László, aki a
kitüntetés átadásának napján
is komoly megmérettetésen
részt vevő sportoló nevében a
díjat átvette.

Hárman lettek 
az év békési sportolói

A képen balról jobbra: Kádas László edző, Veres Zsolt edző, Nyeste Ágnes atléta, Szalontai Mihály
ökölvívó és Surman Zoltán edző.
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A fiú kézilabda verseny-
számban a Tar Bence, Földesi
Bertalan, Farkas Bálint, He -
ge dűs Dániel, Szilágyi Dávid,
Bernáth Bence, Szőnyi Péter,
Bíró Sándor, Nagy Csaba,

Vámos László összetételű csa-
pat megnyerte a bajnokságot.
Edzőjük Kádas László, taná-
ruk Vámos László.

A fiúk kosárlabda versenyé-
ben a Nagy Csaba, Pataki Á -

dám, Kopanyicza András, Tóth
Csaba, Kelemen Nor bert, D.
Nagy Márton, Budai Gábor, Fe -
hér Zsolt, Vámos László össze-
 tételű csapat a második he lyet
szerezte meg. Edzőjük Balog
Lajos, tanáruk Vámos László.

A lány kézilabdázók között
Békési Rita testvenelőtanár
ta nítványai harmadikok let-
tek. A csapat összeállítása:
Wágner Eni kő, Eszenyi Gré -
ta, Kovács Krisztina, Nagy
Noémi, Czira Do rina, Kálmán
Barbara, Kis Laura.

Bajnok a fiú kézilabda csapat
A közelmúltban rendezték meg a Református
Gimnáziumok Országos Bajnokságát Mezőtúron.
A békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium a kosárlabdázók és a kézilabdázók
versenyében indult, és a három csapat minden
színű éremből szerzett egyet-egyet.

Berill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és Zálogház
BALLAGÁSI AKCIÓ!

Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvezô áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

BALLAGÁSI AKCIÓ!

20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,

ô
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.

Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Átmenetileg pénzügyi gondja van?

Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk arany ékszerekre

kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Átmenetileg pénzügyi gondja van?

Mi megoldjuk!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Zálogfiókunk arany ékszerekre

kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

Nincs könyvelője? 
Teljes körű könyvelés
gazdasági társaságok, 

alapítványok, 
egyéni vállalkozók részére.
Adóbevallások készítése

magánszemélyeknek! 
Időpont-egyeztetés szükséges!

Telefon: 30/522-47-13. 
Békés, Hőzső u. 50.

Március 18-tól megváltoz-
tak a regionális víziközmű
szolgáltató (Alföldvíz Zrt.)
ügyfélszolgálati, illetve mű -
szaki hibabejelentéseket fo -
gadó hívószámai. Műszaki

hibabejelentések estén ingye-
nesen hívható a 80/ 922-933-
as zöld szám, míg ügyfélszol-
gálati kérdésekben helyi tari-
fával hívható a 40/ 922-334-
es kék szám.              

�

Más számon hívható az Alföldvíz


