
Zeneiskolások sikereiről, a
Nefelejcs Díjak átadásáról, a
református gimnázium Magyar
Napjairól és társastánc-ver-
senyről is olvashatnak jelenlegi
lapszámunkban. Ezek mellett
folytatjuk sorozatunkat, amely-
ben a Tízek Tanácsa tagjait és
vállalkozásiakat mutatjuk be. 

A mostani lapszámtól kez-
dődően új terjesztői körrel jut-
hat el reményeink szerint a
korábbiaknál több család ott-
honába a Békési Újság. Akik
szeretik ol vasni kétheti magazi-
nunkat, mos tantól a hét elején
érkező hirdetési lapok között
keressék azt. 
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mit tesz a családja
húsvétkor? 

39%
Itthon maradunk, 
de nem fogadunk 
látogatót. 

17%
Várjuk 
a locsolókat.

22%
Elmegyünk 
kirándulni, 
pihenni.

22%
A húsvét 
keresztény 
tartalmát 
ünnepeljük.

Lapunk elé…

A közvetítés kezdetén Fe -
kete Ágnes, a műsor szer-
kesztője ismertette meg a
hallgatókkal a település és a
helyi reformátusság történe-
tét. Be szélt arról, hogy Békés
államalapítás-kori település,
ahová 1530-ben jutott el a
reformáció. Kevéssel később
alakult meg a református
egyházközség, melynek életét
a török megszállás sem szakí-
totta meg, noha a terület
elnépteledett. Az 1711-es
újratelepülést követően jó
100 éven át a város és a gyü-
lekezet elöljárósága fedte
egymást, csak ak kor válasz-
tottak községi vezetést, ami-
kor más felekezetűek költöz-
tek ide. A békési református

egyház 1849-ben húsz ezer
tagjával az egyik legnagyobb
tagsággal rendelkező gyü le-
kezet volt az országban.
Jelenleg az itt élők mintegy
40 százaléka tartozik az egy-
házhoz, de nagy ünnepeken
így is megtöltik a hatalmas,
háromezer személyt befogad-
ni képes templomot. A szer-
kesztő elmondta, hogy a

templom mai helyén közel
300 éve áll Isten háza, a mos-
tani kő templom 1905-ben
nyerte el végső formáját, tor-
nya 61 mé ter magas. Ékes -
sége az ország második leg-
nagyobb orgonája, melyet a
brezovai Saskó Márton épí-
tett. A gyülekezet iskolafenn-
tartó: a Békésen is szolgált
nagy reformátor, Szegedi Kis

István nevét viselő intéz-
ményben mintegy 1100 gyer-
mek tanul, az óvodás kortól
az érettségiig református
szellemben. 

Az istentisztelet során a
gyü lekezet tagja, Zsombok
Im re versmondással, Izsó
Eme  se gimnáziumi tanuló ige-
 olvasással szolgált. 

Folytatás a 4. oldalon

Békésre figyelt az ország
A református templomból közvetített a Magyar Rádió 
Húsvéthétfőn városunk
református templomá-
ból közvetítette az ün -
nepi istentiszteletet a
Kossuth Rádió. „Feltá -
madott az Úr, bizonnyal
feltámadott” – e szavak-
kal kezdte el az isten-
tiszteletet Katona Gyula
esperes, aki igehirdetés-
sel szolgált.

Tisztelt olvasóink!
Ezen lapszámunktól kezd-

ve megváltozott stábbal jut-
tatjuk el az Önök postaládá-
jáig a Békési Újságot. A szer-
kesztőség abban bízik, hogy
ezzel a váltással a korábbi
hónapokban számos olva-
sónk által érzékelt és felénk
jelzett terjesztési hiányossá-
gok meg fognak szűnni.
Köszönjük korábbi jelzései-
ket, egyben türelmüket kér-
jük, amíg a terjesztés rendje
új embereinknél beáll. 

Békésen továbbra is min-
denkinek ingyenesen jár a

Békési Újság, melyet kéthe-
tente a postaládájukban
találnak meg a hét első felé-
ben terjesztett hirdetési szó-
róanyagokkal együtt. Kérjük
tehát, hogy a reklámanyagok
között keressék a város
egyetlen újságját is. 

Bélmegyer, Kamut, Mu -
rony és Tarhos településeken
pedig visszatérünk ahhoz,
hogy a polgármesteri hivata-
lokhoz valamint a községek
élelmiszerboltjaihoz visszük
el az aktuális lapszámot,
melyből minden lakos elve-
het egyet-egyet.

Változások 
a terjesztésben

Mikrofonok mindenfelé. Békésről közvetített istentiszteletet a Kossuth Rádió.
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Ünnepi 
megemlékezés

Békés Város
Önkormány za ta 

tisztelettel meghívja Önt
Békés várossá nyilvánítá-

sának 40. évfordulója
alkalmából tartandó

Ünnepi Képviselő-testü-
leti ülésére, április 15-
én, hétfőn 15 órára, 
a Kecskeméti Gábor

Kulturális Központba.
Köszöntőt mond: 

Izsó Gábor polgármester.
Kitüntetések átadása

Békés városért végzett
tevékenység 

elismeréséért.
A műsorban 

közreműködnek:
– Hajdú Andrea, a
Békési Színjátszó 

Stúdió tagja
– Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar Bagoly

László karnagy 
vezényletével

– a Meskete Színház 

Két önkormányzati tulaj-
donban lévő épületben új, faap-
rítékos üzemelésű kazánt épí-
tettek ki az elmúlt hetekben
Békésen. A beruházásra a város
még januárban nyert 15 millió
forintot a Start Közmunka Ka -
zánprogramjában. A kivitelezés
a Szarvasi úton található II. sz.
Idősek Klubját és a Csallóközi
utcai III. számú Idősek
Otthonát érinti. Ez utóbbi hely-
színnél, a kiépítendő technoló-
gia a szomszédos Végvári
Tagóvoda fűtésére is rásegít. A
két kazán mellett pedig egy
faaprítógépet is beszereztek. A
korszerűsítés végeztével teljes

egészében megszűnt a gázkon-
vektoros illetve a gázkazános
fűtés a két ingatlannál, és ez

közel negyven százalékos ener-
gia-megtakarítást jelent az
önkormányzatnak. 

Új kazánok működnek
két idősklubnál

Faaprítékos kazánnal váltották ki a gázkonvektort a Szarvasi úton és
a Csallóközi utcában.
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Csökken 
a vízterhelési díj

Lényegesen kevesebb vízter-
helési díjat kell fizetni idén
áprilistól Békésen. Míg a la kos-
sági fogyasztók tavaly köbmé-
terenként 27,4 forint plusz áfát
fizettek, addig idén ez az összeg
16,5 forint plusz áfára mérsék-
lődik. A hatósági díjas fogyasz-
tóknak a korábbi 36,4 forint
plusz áfa helyett most már csak
20 forint plusz áfát kell fizetni-
ük. A szippantott szennyvíz
vízterhelési díja köb méteren-
ként tavaly 49,8 forint volt, ez
idén 25,3 forint plusz áfára
csökkent. Az el múlt időszak-
ban végzett mé rések igazolták,
hogy a vízbe kerülő szennyező-
dés mérséklődött. Ezért csök-
kenhet a ta valy megállapított
díj mértéke idén áprilistól. 

Vízterhelési díjat azoknak
kell fizetni, akik a településen
kiépített szennyvízcsatorna-há -
lózatra rá vannak kötve, és ide
vezetik be az ingatlanon kelet-
kezett szennyvizet. A ha tályban
lévő törvény értelmében a díjat
a szolgáltató szedi be a fogyasz-
tóktól a szolgáltatás árán felül.
A szolgáltató Alföldvíz Zrt. ja -
vaslatát a már ciusi ülésén fo -
gadta el a békési testület.

A rövidesen elkezdődő
szennyvíztisztítótelep-korsze-
rűsítés tovább csökkenti majd
a vízterhelési díjat.

�



A Damjanich utca 4. szám alatti lakóépü-
letünk is a városképileg jelentős építménye-
ink közé tartozik. A XX. század elején épült
ház első lakója, építtetője nem ismert. A
húszas évek végén költözött ide családjával
dr. Jantyik János
ügyvéd. Az ügyvédi
iroda is ebben az
épületben volt. Az
államosítások után
szolgálati lakásokat
alakítottak ki
benne. Sokáig élt
ebben a házban csa-
ládjával O. Kovács
István járási tanács-
elnök. 1976 óta
lakik itt dr. Csiby Miklós, a jóhírű szülész-
nőgyógyász főorvos. A homlokzaton, a zász-
lótartóban állandóan ki van téve a nemzeti
színű zászló, rajta a Korona, jelezve a főorvos
úr nemzeti gondolkodását, érzéseit. 

Az utcasorban elhelyezkedő téglalap
alakú építmény homlokzatát klinkertégla-
borítás fedi. A hatalmas, szépen megmun-

kált szárazkapu-bejárótól balra a párosan
csoportosított ablakokat kiugró falsáv
választja el egymástól. A kaputól jobbra
lévő helyiségben volt az ügyvédi iroda,
jelenleg itt található az orvosi szoba. Az

ablakokat vakolt
keretelés veszi kö -
rül, alul egyenes
könyöklőpárkány-
nyal. Az ablakok
fölött és alatt kis
lelógó köténydíszí-
téseket figyelhe-
tünk meg. A ka -
puszárnyak díszí-
tett táblásak. Ha
belépünk a száraz-

kapun, a bejárat mennyezetén láthatjuk azt
a nyílást, amely a termény csigával való fel-
szállítására szolgált. 

A Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület
a ház homlokzatának megőrzéséért táblát
adományozott – joggal – Csiby doktor úrnak. 

E patinás polgárház védelme indokolt.
Bíró György, városvédő
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A DAMJANICH UTCA 4. SZÁMÚ HÁZ A BÉKÉSI VISELET
Békési Észbontó címmel a

közelmúltban indított rova-
tunkban továbbra is a sajáto-
san békési értékeinket, eleink
korában magától értetődő
ismereteket vesszük lajstrom-
ba. Célunk, hogy minden új -
ságolvasó generáció ismerje
meg ezeket, legyen büszke
madzagosságára. Továbbra is
várjuk az Önök jelzéseit, hogy
miről szeretnének olvasni, mi -
lyen javaslataik vannak a rovat
teljesebbé tételére. Várjuk a
véleményeket a korábban
megjelent témákkal kapcsolat-
ban is. Postacímünk: 5630
Békés Pf.: 61. E-mail: bekesi-
ujsag@globonet.hu.

Az igazi békési viselet, olyan egyszerű, mint
maguk a békési emberek. 

A szoknyák általában föld színűek (barna vagy
zöld árnyalatúak), pepitásak, aprókockásak vagy

szolidan csíkosan voltak.
Karton ból, vászonból készül-
tek.  Hoz zá színben harmoni-
záló három sor farkasfoggal
díszítették. Hétköznaponként
még sötétkék vagy fekete
vászonkötényt hordtak a
lányok. Vasárnap a templom-
ba járáshoz a szoknyához bro-
kát kötényt kötöttek, hozzá
fehér ingvállat viseltek.

A fiúk viselete megegyezett
a más tájegységekben is szo-
kásossal: fekete bársony csiz-
manadrágot és fehér vászon
inget hordtak. 

Az archív fotón látható, az
elmúlt évtizedekben sajnos
feledésbe merült békési visele-

tet a KÉSZ-díjas Balog Gáborné textilműves készítet-
te. A Nefelejcs Egyesület rendezvényein rendszeresen
fiatal párok öltöznek békési viseletbe, hogy minél töb-
ben megismerjék azt, és visszakerüljön a köztudatba. 

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG. ARCHÍV FELVÉTEL.

Immár tizenegyedik al -
kalommal rendezték meg
a Sze gedi Kis István Re for -
má tus Gimnázium magyar
mun kaközösségének tagjai
a Magyar Napokat, márci-
us vé gén.

Az idei rendezvénysorozat
mottója és fő témája: „Vi gyá zó
szemetek Zilahra vessétek!”
arra utal, hogy Zilahról, erről a
tőlünk 270 kilométerre lévő
erdélyi városról kellett a diákok-
nak beszámolókat ké szí teni és a
tanároknak előadásokat tartani.

Dávid László tanár úr Zilah
épített és természeti értékei-
ről, Bagita Attila történelem-
tanár pedig a református gim-
názium testvériskolájáról, a
zilahi Wesselényi Református
Kollégiumról tartott előadást.

Az iskola diákjainak az volt a
feladatuk, hogy projektjük-
ben mutassák be Zilah föld-
rajzi környezetét, történelmi
emlékeit, művelődéstörténe-
tét, irodalmi nagyságait. 

A Magyar Napok során
Gellén János Léda és Ady
kapcsolatáról, azaz Ady sze-
relmi költészetéről szólt. A
rendezvény részeként szavaló-
versenyek is zajlottak, az 5-6.
évfolyamnosoknak Kányádi
Sándor kijelölt verse mellett
egy szabadon választott költe-
ményét kellett előadniuk, a 7-
8. évfolyamosoknak és a gim-
nazistáknak a saját választás
mellett József Attila: Bús ma -
gyar éneke, valamint Szilágyi
Domokos: Helyünk a világ-
ban című költeményét. 

A Magyar Napok záró dél-
utánján a Karacs Teréz Tag -
intézmény tanulóinak beszá-
molóját hallhattuk erdélyi
kirándulásuk élményeiről. A
diákok március 14-16. között
Balogh Lajos tanár úr vezeté-
sével jártak Erdélyben, ennek
emlékeit idézték fel fotók
mellett videófelvételeken is.
Nagyon megható és szívszorí-
tó volt látni, hallani a sepsi-
szentgyörgyi polgármester
március 15-i beszédének a
részleteit, melyben a magyar-
ság megmaradásáért emelt
szót, s amelyben kiállt Szé -
kelyföld függetlenségéért. 

A beszámoló és vetítés után
mindannyian elénekeltük a
Székely Himnuszt. 

Zsombok Imre

Zilah volt a Magyar Napok
középpontjában

A Magyar Gyermekmentő
Alapítvány ingyenes elsőse-
gélynyújtó tanfolyamot tart
Békésen április 20-án. Erdei
Andrea szervező arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a tanfo-
lyamot elsősorban azoknak
ajánlják, akik kisgyermeket
nevelnek szülőként, vagy
éppen nagyszülőként tanár-
ként, óvónőként éreznek fele-
lősséget irántuk, illetve olya-

noknak, akik ténylegesen
hasz nosítható tudást szeretné-
nek megszerezni, melyet vész-
helyzetben sikeresen alkal-
mazni tudnak. A gyakorlat-
központú képzést a gyermek-
mentésben évtizedes tapasz-
talatot szerzett szakemberek
végzik. Bemutatják mások
mellett, hogy mi a teendő cse-
csemők valamint serdülők
újraélesztésekor vagy éppen

idegentest nyelésekor.
A tanfolyamon való részvé-

tel mindenkinek ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kö -
tött, hiszen a létszám korláto-
zott. Kérjük, hívják Erdei And -
reát a 20/775-85-94-es szá-
mon, vagy írhatnak e-mait:
eletmentooktatas@gmail.com.
A tanfolyam helyszíne a Te -
leky utca 39. szám alatti bap-
tista imaház lesz.

Mit tegyünk, amíg
megérkezik a mentő?
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A minap épp arról „érte-
keztem” nagyteremnyi fo -
gé kony közönség előtt,
hogy mennyi csodálatos faj-
tája van az egymás közti tár-
salgásnak, vagy ha úgy tet-
szik, mai nyelven fogalmaz-
va, a kommunikációnak.

Mert beszélhetünk, be -
szélgethetünk, üzenhe-
tünk a képi média segítsé-
gével szóban is egymás-
nak. Ez a fajta gondolat-
közlés lehet olyan is, ami-
lyet Böjte Csa ba atyától
hallhatunk például, vagy
hál’ Istennek az új, Ferenc
pápától, akik egyszerűen
kimondják, amit gondol-
nak. Köntörfa la zás nélkül.
De lehet sajnos olyan is,
amit a történelem során
sokszor hallhattunk és
hallhatunk, amikor a világ
nagykutyái szólalnak meg,
és úgy kell kihámozni a
szájukon kiáradó szóözön-
ből, hogy mit is akartak
tulajdonképpen mondani,
üzenni, ha egyáltalán akar-
tak valamit. Ugyanez
vonatkozik az írásbeliségre
is. Van olyan „kismagyar”
megyei napilap, melyben
az egyoldalúan elfogult
cikkek között alig találni
igazat szólót, talán egy-két
ember tollából csupán, de
van olyan határon túli,
amelyet olvasni élvezet és
érdemes, mert igaz- és szó-
kimondó. Szulejmán szul-
 tán kérdi bizalmasától a
népszerű török tévésoro-
zatban: hogyan is nevezik
azt, amikor az emberek
tudatosan, mosolyogva
hazudnak egymásnak, s a
bizalmas azt válaszolja:
diplomáciának, nagyuram.
Hát ilyen is van. Mint
ahogy megtanultuk a kom-
munizmus ide jén, hogyan
kell a sorok között olvasni,
vagy azt is, hogy miként
kell az igazságot megtalál-
ni a bukaresti központi
sajtó, a nagyon nívós
megye újság igen korláto-
zott megszólalási lehetősé-
ge, a Kossuth Rádió, a
Szabad Európa Rádió ma -
gyar és román adása és az
Amerika Hangja hírközlé-
sének adatrengetegében.
De megtanultuk, és ma is
nagy hasznát vesszük. De
kommunikálhatunk ki
nem mondott dolgokkal,
mozdulatokkal, gesztusok-

kal, mimikával, tekintet-
tel, tánc cal is. Igen, szinte
végtelen a lehetőségeink
tárháza e téren. 

Az emlegetett esemény,
ahol erről beszélhettem, egy
táncverseny megnyitója
volt. Ennek kapcsán jutot-
tak eszembe régi dolgok.
Az első tánclépéseket szüle-
imtől tanultam, majd a
faluba érkező idős tanárhá-
zaspár tánciskolája fektette
le az igazi alapokat a kerin-
gő, tangó, a foxtrott, a
twiszt területén. Itt már
éreztük, hogy a tánc sokkal
több, mint egyszerű moz-
gás. Valójában egy kultúra
elsajátítása, a közlés egy
eszköze, sőt – kicsit vála-
szolva egynémely vallás
tánc ellenzőinek is – Isten -
nek tetsző cselekedet is, ha
ezt a jó izlés határain belül
tesszük. Mint minden, amit
felszabadult örömmel cse-
lekszünk. Nos, az idő tel té-
vel, cseperedésünkkel ará-
nyosan egyre inkább ér tet-
tük és éreztük, mennyivel
könyebb a dolgunk, ha szí-
vünk választottjának szó-
 ban vagy tán még írásban
sem mertük elmondani,
amit szerettünk volna, de
fel mertük kérni táncolni, s
reszkető kézzel és lá bakkal,
de át mertük karolni őt.
Aztán, felbátorodván, talán
azt is el mertük suttogni,
amit addig nem. S ha ekkor
nem taszítottak el, akkor
miénk volt a világ. A közlés
egyik eszközeként a tánc
volt az tehát, ami a valódi,
szóbeli kommunikációt elő-
segítette. És ezzel még
messze nem merült ki a
tánc mint művészet lehető-
sége e téren, hiszen a szín-
 padon előadott egyéni vagy
társas produkció éppúgy
lehet hírvivője annak, amit
elmondani szeretnénk. 

Nos, e gondolatok közé
sorolható a felkérés kerin-
gőre szlogen is. Ezt tette
meg az általam már emle-
getett Incze esperes úr is,
aki összefogásra szólította
fel az erdélyi magyarság
ügyében ténykedőket. S,
mint mondám, igaza volt. S
hogy az anyaországban is
így lenne jó. 

Egy dolog azonban valós:
az igaz ember minden fele-
barátját szereti, és meg is
bocsát nekik, de tánc part-
nerét megválogatja. 

Tánc

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Pápai Balázs (Békés) és
Nagy Mónika Lilla (Bu -
da pest), Alexa István
(Bé kés) és Bondár Csilla
(Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Szabó Gá -
borné Nagy Julianna (92
évesen), özv. Nagy-Dani
Mihályné Szabó Anna
(88, Murony), Tóth
György (69, Murony),
Baji Ferenc (67), Kós Ilo -
na (81), Kovács Lászlóné
Bucsi Ilona (79), Forrás
István (68).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Mert ideje volna
vég re kart karba
öltve mozdulnunk a
jó ügy érdekében.

ÁPRILIS 6-13.
Levendula Patika (Csabai u.)

ÁPRILIS 13-20. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

ÁPRILIS 20-27. 
Turul Patika (Piac tér)

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

Kisebb-nagyobb vállalkozá-
sok is támogatják a civil szer-
vezetek és konyhák mellett a
Hét Krajcár Hétvégi Gyer -
mekétkeztetési Programot,
melynek lényege, hogy alkal-
manként 150 szegény sorsú
gyermek jut meleg ételhez a
városban. Március 30-án a
Hot-Drink Kft. és a Guti csa-
lád vállalta az alapanyagok
biztosítását az ebédhez, me -
lyet a Polgármesteri Hivatal
szakácsai, Csorba János és
Pocsaji Tamás főztek meg. 

A helyszínen Guti Imre
ügyvezető elmondta, most
először vettek részt ebben az
akcióban, de a kezdetektől fi -
gyelik a városvezetés által élet-
re hívott program alakulását,
és jó kezdeményezésnek tart-
ják. Mint megfogalmazta,
meg győződése szerint aki csak
megteheti, mindenkinek áldo-
zatot kell hoznia a rászoruló

emberek megsegítéséért. Ez,
mondhatni, kötelességünk.

– A feleségemmel erre a
szociális érzékenységre nevel-
jük gyermekeinket is, akik
jelen voltak a főzésnél és osz-
tásnál. Fiunk, Richárd, a cég
informatikusa a húsvéti ün -
nepre való tekintettel egy-egy
szelet csokoládéval járult hoz -

zá a kezdeményezéshez –
mondta el Guti Imre. 

A békési székhelyű Hot-
Drink Kft. egyébként 14 dol-
gozóval működik, étel és ital-
automaták üzemelésével, ezek
alapanyagainak forgalmazásá-
val foglalkozik, működési
területe egész Kelet-Magyar -
országra kiterjed.          Sz. K.

Cégek is a Hét Krajcár
mellett állnak

Túróscsusza és csokoládé volt a Hét Krajcár programban a menü
március 30-án a Hot-Drink Kft. és a Guti család jóvoltából.
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Sorozatunkban a legnagyobb
helyi adóbefizető vállalkozások
vezetőit, az úgynevezett Tízek
Tanácsa tagjait mu tatjuk be
olvasóinknak. Ez úttal Békési
Zoltán, a Békési Pálinka Zrt.
vezérigazgatója nyilatkozott.

– Hogyan lett cégvezető? 
– Eredeti végzettségem szerint

ve gyésztechnikus, fémkohász
üzemmérnök, műszaki tanár va -
gyok. 1984-ben kezdtem vállalkoz-
ni pálinka bérfőző kisiparosként,
2001-től a Békési és Fia Bt. pálin-
kafőző vállalkozás cégvezetője,
2005-től a Békési Pálinka Zrt.
nevet felvett vállalkozás vezérigaz-
gatója vagyok. Több civil és szak-
mai szervezetben töltök be tisztsé-
geket: 1990-től a Békési Ipar -
testület alelnöke, 1999-tól a Gyulai
Kisüsti Pá linka Fesztivál szakmai
társrendezője, 2000-től a Dél-
Kelet Magyarországi Pálinka főzők
egyesületének elnöke vagyok.
Részt vettem a „Pá linka” jogsza-
bályt előkészítő szakmai csoport-
ban, a „gyümölcságyas” érlelés
koncepciójának kidolgozásában,
tagja lehetek az FVM működtette
Magyar Élelmiszerkönyv Sze -
szesital szakbizottságának, va la-
mint a Pálinkalovagrend szakmai
igazgatójának, főpohárnokának
választottak. A szakmát szakköny-
vekben igyekszünk megismertetni
az érdeklődőkkel, magam társszer-
zője, szerkesztője voltam a Pá -
linkafőzés, és a Házi pálinkafőzés
című szakkönyveknek. 2006-ban
szerveztük meg az első sikeres
Pálinka Ér zékszervi Minősítő Tan -
fo lyamot, és két éve hogy a Ti sza
Kálmán (korábban Farkas Gyula)
szakiskola felnőttképzési oktatásá-
ban az OKJ-s gyü mölcspálinka-
gyártó szak munkás képzésének

gyakorlati oktatásvezetője vagyok. 
– Mutassa be az ön által irá-

nyított vállalkozást!
– 1984. október 11-én kisiparos-

ként megnyitottam a csatárkerti
szeszfőzdét, mely 1987-től a 377-
269 pályaszámú gőzössel kiegé-

szülve 1997-ig a „mozdonyos szesz-
főzdét” jelentette. 1991-től édes-
apámmal megalapítottuk a Békési
és Fia Bt-t, és átvettük a gőzma-
lom sori szeszfőzdét is, ahol ma is
tevékenykedem. 2001-ben az uni-
óban földrajzi eredetvédett ter-
mékként be jegyeztettük a Békési
Szil vapálinkát. 2003-tól várjuk a
tu ris tákat a Békés-Pálinka Megál -
lóhelyen, melynek látványossága a
nyugdíjba vo nult régi személyszál-
lító gőzmozdonyunk, cégünk jel-
képe, amit tehervagonnal egészí-
tettünk ki. 2005-től üzemel Bé -
késen a Barta udvarban a nagy- és
kiskereskedelmi mintaboltunk,
egy évvel később nyitottuk meg
Budapesten, a Nagydió fa utca 7.
szám alatt a Békési Pálinkárium
mintaboltunkat. Cégünk 2008 óta
lekvárkészítéssel is foglalkozik.
2011. június 4-én nyitottuk meg
Békésen az Ady utca 1. szám alatt
a Békési Szil va pálinka Centrumot.
A cé geimet a folyamatos fejlődés

jellemezte a pálinkaüzletben. Az
al kalmazottak száma ennek meg-
felelően mára élérte a 25 főt. Ge -
rincét családom tagjai jelentik, de
bizonyosan sokan ismerik Ba log
Lajos szeszfőzdevezetőt, Tóth né
Dobi Anna turisztikai vezetőt,

Csató Ju dit kereskedésvezetőt is,
akik egy-egy részleg megnyitása
óta nálunk tevékenykednek.

– Milyenek a jövő kilátásai? 
– A cég jelenlegi helyzete stabil,

mert egy Hungarikum termék
üzlete reményeim szerint még
sokáig stabil gazdasági alapot ad.
A kis lépések híveként az idén
május 1-jén megnyitjuk a pálinka-
centrumunk koktélteraszát, gaz-
dagítva a pálinka vendégarcát.

– Milyen hatása lehet ön sze-
rint a Tízek Tanácsának Békés
életében, gazdaságában? 

– Nagyon jó ötletnek tartanám,
ha a mindenkori városvezetés való-
ban igényelné a város gazdaságá-
ban meghatározó szereplők véle-
ményét. A Pálinka Centrumunk
üzemeltetéséből adódóan elsősor-
ban a turizmus jellegű fejlesztések-
ben és az ahhoz kapcsolódó kiegé-
szítő termékek gyártásában, szol-
gáltatóinak kialakításában tudnék
hasznos tanácsokkal szolgálni.

Újabb látványötlet 
a Békési Pálinka Centrumban
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AZ IGAZI TANÁCSADÓ
101 évvel ezelőtt a mai napon hajóra szállt a világ leggazda-

gabbnak tartott embere. Biztos helye volt a kor első számú uta-
zási attrakcióján, az RMS Titanic óceánjárón. Emberi számítás
szerint így biztosíthatta be leginkább, hogy célba érjen, de ez
mégsem következett be.

Ha valaki, akkor John Jacob Astor IV megengedhette magá-
nak, hogy fényűzésben és biztonságban utazzon. Kipróbálta
magát az irodalom, a gépészet és a harcászat területén is, de
nevét elsősorban a Manhattanben ma is működő Waldorf
Astoria luxusszálló örökítette meg.

Az elsüllyeszthetetlen Titanic igénybe vétele a legbölcsebb
és legtudományosabb emberi tanács volt, amit csak kapni
lehetett. Minden előrelátás ellenére az utazás mégis katasztró-
fába torkollott.

Nem kell a tenger túlsó partjára mennünk ahhoz, hogy napon-
ta döntenünk kelljen életünk felől. Ezek során az a fő kérdés, hogy
kire hallgatunk. A közelgő Pünkösd ünnepe kapcsán azt hirdet-
jük, hogy az Atya elküldte a Szent Szellemet, a mennyei Tanács -
adót, hogy elkerülhessük a ránk leselkedő katasztrófákat.

Makovei Róbert

4 2013. április 9.

A baloldal egy tapodtat sem jutott előre. Ha rajtuk
múlik, Görögország sorsára jutottunk volna. Ezért az
ország nem kér többet a pénzügyi tanácsaiból. A
Gyurcsány-Bajnai-kormányok veszélyes és szélsőséges gaz-
daságpolitikája pénzügyi, gazdasági és szociális csőd szélé-
re juttatta az országot: a nemzet vagyonát elherdálták, az
államkasszát kiürítették, az államadósságot az egekig
emelték. Megduplázódott munkanélküliség, megszorítá-
sok, megnyomorított, adósságokba hajszolt lakosság, össze-
omló közszolgáltatások maradtak utánuk. 2010-ben a
magyar emberek elsöpörték ezt a szélsőséges gazdaságpo-
litikát, ezután az ország a nehéz európai helyzet és az óri-
ási államadósság ellenére is talpra áll. Azóta jobban teljesí-
tünk a foglakoztatásban, a hazai vállalkozások és a magyar
családok támogatásában. A Fidesz-kormány nem vett fel
hitelt, és kamatostul törleszti a baloldal adósságait. A bal-
oldalon ma is ugyanazok az arcok vannak, ugyanazok a
hazugságok és ugyanaz a szélsőséges politika. Márciusban
a biztos szavazók között a Fidesz 44, az MSZP 28%-n áll.
A Jobbik támogatottsága 15%, az Együtt 2014-re 8% vok-
solna, az LMP-re 3%, a Demokratikus Koalícióra, illetve
egyéb pártokra pedig 1-1% adná szavazatát.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Kérjük, adja adója 1%-át a békési állatvédőknek!

Adószám: 18392607-1-04.
Kedvezményezett: „Esély” Állat- és Természetvédő

Közhasznú Egyesület (Békés)
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

Békés Város Önkormány -
za ta pályázatot hirdet a 2013.
évi költségvetésében tervezett
Vállalkozói Alap felhasználá-
sára, egyéni vállalkozók, gaz-
dasági társaságok, őstermelők
részére. A részletes pályázati
kiírás letölthető a www.bekes-
varos.hu honlap Közérdekű
információi közül, vagy átve-
hető a Polgármesteri Hivatal
titkárságán. 

A pályázatok beadásának ha -
tárideje: 2013. május 15. 16 óra.

Pályázat 
a Vállalkozói Alap 
felhasználására

www.bekesiujsag.hu

Folytatás a címoldalról
Emlékezetes húsvéti énekkel

lépett fel a gyülekezet és az is -
kola egyesített énekkara Far kas
János kántor vezényletével. Ka -
tona Gyula esperes az igehirde-
tés alapjául Pál apostol Ko rin -
tu siakhoz írt első levele egyik,
ha landóságról és halhatatlan-

ságról szóló szakaszát választot-
ta, melyből kiindulva húsvét-
nak, a kereszténység legszen-
tebb ünnepének életet meg újító
jelentéséről beszélt, mondandó-
ját korunkra aktualizálva. 

– A Jézus sírjához igyekvő
asszonyokat angyal szólította
meg: Ne féljetek! Nincs már

itt, feltámadt! Ez arra tanít
minket, hogy az élőt ne keres-
sük a halottak között. Ma is a
halál lelkülete vesz körül min-
ket. De tudni kell, hogy a
gyász során szerzett sebeket
nem a múló idő gyógyítja be,
ahogyan sokan gondolják, ha -
nem a sebeket bekötözni kész,

halált is megtapasztalt Jézus
Krisztus – hangzott el. 

Az igehirdetés végén imád-
ságot mondtak a templomot
megtöltő hívek a betegekért,
lábadozókért, gyászolókért, az
bel- és az árvíz által veszélyez-
tetettekért, a hazáért és a ma -
gyar népért.     Szegfű Katalin

Békésre figyelt az ország

Vállalkozásindítás kockázat nélkül!
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja konzorciumi partnereivel együttműködve
Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0012 projekt keretében elnyert támogatási
forrása felhasználásával „A jól meNŐ vállalkozásokért” elnevezésű projektet indít.

A projekt keretében történő vállalkozás indítása lehetővé teszi a jó gazdasági projekttel rendelke-
ző, vállalkozni szándékozó álláskereső részére, hogy kipróbálhassa tevékenységét anélkül, hogy a
vállalkozóvá válás kezdeti nehézségeit és kockázatait viselné.

Hogyan is lehetséges ez?
A kiválasztottaknak lehetőségük lesz arra, hogy egy gyakorlat orientált képzési programon vegyen
részt, amely felkészít a vállalkozó létre. A képzést követően lehetőség lesz arra, hogy a vállalkozó
jelöltek a vállalkozási tevékenységet kipróbálhassák. A program kockázatmentességét az adja, hogy
a vállalkozó jelöltek vállalkozási tevékenységüket saját maguk végzik, de nem a saját nevükben.
Ezt követően pedig lehetőség lesz az önálló vállalkozás beindítására, amelyhez hat hónapig vállal-
kozóvá válási támogatást biztosít a program. 
A résztvevők a program teljes ideje alatt személyre szabott mentori segítségnyújtásban részesülnek.

Kik jelentkezhetnek a programra?
Bárki, aki önálló vállalkozóvá szeretne válni, és rendelkezik egy életképes, gazdasági projekt elin-
dításához szükséges tervvel, az ahhoz szükséges szakképesítéssel és regisztrált álláskereső.
E programban olyan gazdasági tevékenység elindítását tudjuk támogatni, mely nem jár jelentős
beruházási igénnyel, viszont szüksége van a vállalkozás elindításához szükséges jogi, gazdasági,
marketing ismeretekre, valamint stratégiai iránymutatásra.

Jelentkezés módja
Jelentkezni a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségein lehet 2013.
április 22-ig. További információkért keresse a munkaügyi központ járási kirendeltségeit, vala-
mint a http://darmk.munka.hu/ oldalt.

Az ötödik alkalommal tar-
tott díjátadó kulturális prog-
ramja során Borgula Bene -
detta köröstarcsai diák mese-
mondással és Békés megyei
népdalokkal lépett fel, Fábián
Laura és Okányi Mihály ma -
gyarpalatkai táncokat adott
elő, közreműködött még
Kovács Csilla zongorán, Kele -
men Kitti és Nyesténé Kárp
Anna fuvolán, Orbán Eszter
furulyán és Dávid Marcell
marimbán. 

A köszöntőt mondó dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
a díjat alapító kulturális egye-
sület aktivitását és közösség-

formáló erejét méltatta, mely-
lyel szavai szerint megalakulá-
sa óta gazdagítja Békés életét. 

A két díjazott közül Kis
Eszter több mint három évtize-
de pedagógus, biológia-föld-
szakos tanár, oktatásvezető,
jelenleg a Békés Járási Tan -
kerület igazgatója, aki kezdet-
től nyomon kíséri és segíti a
Nefelejcs Egyesület munkáját.
Mester Péter nyugalmazott
ma gyar-történelem tanár, a
Városvédő és -Szépítő Egye sü -
let elnöke, szülővárosát szerető
lokálpatrióta, aki helytörténeti
ismereteit gyakran és szívesen
osztja meg bármely korosztály

tagjaival. A díjat Békés kultu-
rális életének gazdagításáért, a
régmúlt helyi értékeinek meg-

őrzéséért vehette át Balog Gá -
bornétól, a Nefelejcs Egyesület
elnökétől.                      Sz. K.

Kis Eszter és Mester Péter a két kitüntetett
Kis Eszter és Mester Péter vehette át idén a
Nefelejcs Díjakat, melyeket a Nefelejcs Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület ad át
minden évben. A díjjal a kultúra és az oktatás
területén kiemelkedően dolgozókat jutalmazzák.

Idén Kis Eszter és Mester Péter kapta a Nefelejcs Díjat.
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– Egy ideig óvónő voltál, és
emlékeim szerint imádtak a
gyerekek. Mikor és miért vál-
tottál?

– Dobozon kezdtem pálya-
futásomat óvónőként, majd a
helyi művelődési házban köz-
művelődési előadó lettem.
Változás állt be a családi álla-
potomban, és Békésen egyszer-
re lakást és állást ajánlottak fel.
Így kerültem a Baky utcai óvo-
dába. Aztán 1983-ban megke-
restek a művelődési központ-
ból, és „átcsábítottak”. Azóta
ott dolgozom népművelőként,
és ennek már 30 éve. 

– A művelődési központ
igazgatóhelyettese vagy. Mióta
is? Mi a feladatköröd?

– Igazgatóhelyettesnek
Csen des Andrásné nevezett ki
még 1992-ben. Az a felada-
tom, hogy a kollégáim szak-
mai tevékenységét segítsem és
irányítsam. Persze nekem is

megvan a feladatköröm, kis-
csoportok, klubok, szakkörök,
tanfolyamok szervezése, veze-
tése. Az idő előrehaladtával
egyre szaporodtak a rám háru-
ló feladatok, például a munka-
idő beosztása, a szabadságolási
rend elkészítése, a terembér-
léssel kapcsolatos teendők. 

– Sosem szerettél volna
igazgató lenni?

– Soha, soha, pedig több-
ször is megkerestek ez ügy -
ben. Nem a munka nagysága
vagy a felelősség miatt nem
vállaltam, mert ezekből így is
van elég, hanem mert úgy
éreztem, érzem, nem rendel-
kezem elég diplomáciai kész-
séggel ehhez. (Ami a szívén,
az a száján – a szerző.) Más -
részt így közvetlenebb a kap-
csolatom a munkatársaimmal.

– Miért maradsz mindig a
háttérben?

– Azért, mert nekem az a
lényeg, hogy minden rendez-
vény gördülékenyen menjen,
és nem fontos az, hogy ki mit
dolgozik, irányít a háttérben.

– Nemrégiben kitüntetéssel
ismerték el a munkádat.
Mikor és hol vetted át? 

– A Bessenyei György-díjat

kaptam meg, amely a mi
szakmánkban a legrangosabb
díj. 2011. augusztus 20-án a
budapesti Szépművészeti Mú -
zeumban vettem át. Teljesen
meghatódtam, váratlanul ért,
és különösen jólesett, hogy a
szakmai kollégákat tömörítő
DARKE (Dél-Alföldi Regio -
ná lis Közművelődési Egyesü -
let) terjesztett fel. 

– Úgy hallottam, nyugdíj-
ba készülsz. Mik a terveid
erre az időre?

– Valóban nyugdíjba készü-
lök, de nem azért, mert elfá-
radtam, elfásultam vagy kiég-
tem volna, hanem most van
lehetőségem arra, hogy a 40
éves munkaviszonyt figyelem-
be vegyék. Félő, hogy ezt a le -
hetőséget visszavonják, és
akkor már 64 éves koromig
kellene dolgozni, közben pe -
dig nagyon sok fiatal szakkép-
zett munkaerő vár a lehető-
ségre, hogy bizonyíthasson.
Egyelőre konkrét elképzelése-
im nincsenek, de szeretnék
még dolgozni is, segíteni is.
Majd a jövő eldönti, hogyan
tovább.                         Gugé

Következő interjúalanyunk
Fekécs Szabolcsné, hatgyermekes
édesanya, akinek a gyógyításáért
a közelmúltban rendeztek segély-
koncertet.
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Mosoly és derű
Beszélgetőtársam Szilágyi Erzsébet népművelő,
akit mindenki csak Erzsikének szólít. Az 58 éves,
háromdiplomás, ám mégis egyszerű és közvetlen
Erzsike csak kitartó „nyaggatásomra” mondott
igent erre a beszélgetésre. Nálamnál szebben
fogalmazta meg Nagy László költő, hogy milyen
ember is ő: „Szemedben mosoly legyen és derű,/
Minden nap kezdődik valami,/ Valami nagysze-
rű,/ Valami gyönyörű.”

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ az átme-
neti vagy tartósan fennálló
anyagi, mentális esetleg lelki
eredetű problémák, gondok
esetében nyújt különböző
segítséget. A gondok jellegé-
től függően vannak, akik
egyéni megoldást igényelnek,
és vannak olyanok, akik a cso-
portokban rejlő lehetőségek
folytán találnak rá a megol-
dásra. Békés város lokálpatro-
tizmusa a közösségi erőben is
fellelhető, mely évszázados
múltra vezethető vissza. A
csapatban gondolkodásra és
hogy együtt találjuk meg a
problémákra megoldásokat,
soha nem volt erősebb az
igény, mint napjainkban. Erre
a szükséglete reagálva a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat olyan közösségi szol-
gáltatásokat indított, mint pl.
az Életmód csoport, ahol a
tartós munkanélküliségben
lévő nők és férfiak havonta

összeülnek és irányítottan, a
gyakran hasonló problémákra
talált válaszokból egymástól
tanulnak. Kialakult egy „bar-
tell hálózat”, mely nem kerül
pénzbe, idejüket és energiáju-
kat nem sajnálva támogatják
egymást, hiszen tudják, ha
nekik lesz szükségük segítség-
re, önzetlenül ők is megkap-
ják. A Közösségi Pszichiátria
Ellátásban egy „Sorsközösség”
csoport mű ködik, mely sza-
badidős, kulturális tevékeny-
séget végez, ahol a pszichés
problémával küzdők találják
meg egymást, miközben szak-
képzett szociális szakemberek
nyújtanak segítséget. Egyre
több az önkéntes segítő, akik
azon fáradoznak, hogy a hát-
rányos helyzetű gyermekek,
fogyatékkal élők és idős em -
berek mindennapjait könnyít-
sék meg. 

Az emberbarátság Békésen
nap mint nap megtapasztal-
ható. 

KÖTŐSZÖVETI MÉREGTELENÍTÉS
Az elkényelmesedett táplálkozási szokások, vagyis a rosszul

megválasztott, megválogatott ételeink és a helytelen szokásaink
miatt szinte mindenki az elsavasodás tüneteitől szenved.
Sajnálatos módon majdnem minden, a szokásos értelemben vett
finom falat savasítja testünket. A savak akkor károsak, ha túl sok
marad vissza belőlük. Ilyenkor a test a felesleget a táplálékokból
származó savmegkötő anyagokkal próbálja meg semlegesíteni. 

Ha nem táplálkozunk megfelelően, akkor a szervezet nem
kapja meg a szükséges mennyiségű savmegkötő anyagot, ami-
nek hiányában saját ásványianyag-készleteink kifosztásával köt-
jük meg a felesleges savakat, és raktározzuk el testszerte a kötő-
szövetben, főleg a has és comb környékén.

Ez évek alatt több kilónyi, de akár több 10 kg ásványi anya-
gokkal megkötött méreganyagot jelent, amelynek már önérté-
kelésünket is romboló jele van: a háj. 

Ráadásul savas környezetben ragyogó feltételeket biztosítunk
a szervezetünkben található mikroorganizmusok, vírusok, bak-
tériumok és gombák szaporodásnak, amelyek anyagcseretermé-
keikkel még savasabb környezetet teremtenek.

Megoldást az egészséges táplálkozás és a régről maradt sav-rak-
tárak (háj) felszámolása, magyarul a fogyás jelenti. Ebben nagysze-
rű segítséget jelent a Levendula Patikában is kapható Lepicol nevű
készítmény, amely fokozott folyadékbevitel segítségével tökélete-
sen tisztítja az emésztőrendszert, ezen keresztül a bőrt, a májat, az
epét, a vizeletkiválasztó- és a nyirokrendszert is. Folytatjuk…

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

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 

M E G H Í V Ó
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 

Békési Szervezete sok szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját a nyolcadik 

„KÉSZ-díj” átadási ünnepségére, 
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

kápolnatermébe április 11-én, 
csütörtökön 16:30 órára.

A díjazott személye a helyszínen derül ki. 
A műsorban fellép János Hajnalka népdalénekes, 

a Belencéres Néptáncegyüttes,
és verset mond Kovács Csilla.

A díjazott méltatását Harangozó Imre 
néprajzkutatótól hallhatjuk.

Az elismerés átadása után zárszót mond 
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke.

A rendezvény végén szerény falatozásra 
várjuk a részvevőket. 
A belépés díjtalan.

Változik az ügyfélfogadás

Békés Város Önkormány -
za ta kiemelt figyelemmel kí -
séri a városban működő civil
szervezetek tevékenységét, és
lehetőségeihez képest segíti
őket. Ennek egyik elemeként
Békés Város Képviselő-testü-
lete márciusi testületi ülésén
döntött a 2013-as költségve-
tés ben a civil szervezetek tá -
mogatására elkülönített
össze gek felosztásáról. A Civil
Ta nács javaslata és a testület

döntése alapján 63 civil szer-
vezet nyert támogatást.
Össsze  sen 3,2 millió forintot
osztottak szét a bölcsődei,
óvodai, iskolai alapítványok,
ifjúsági és nyugdíjas szerveze-
tek, egészségügyi és szociális
szervezetek, a mezőgazdaság
vagy éppen a művészetek és a
kultúra területén működő
civil szervezetek között, vala-
mint támogatták a sport- és
szabadidős szervezeteket.

�

Idén is támogatja a város 
a civil szervezeteket
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A Körös-vidéki Vízügyi
Igaz gatóság tájékoztatása sze-
rint a Kettős-Körös vízállása
Békésnél április 7-én reggel 832
cm volt, a készültség harmadfo-
kú. Tetőzését április 8-9-én 850
cm-nél valószínűsítették. Bel -
víz védelem szempontjából har-

madfokú volt a készültség a
Békést is érintő szakaszok közül
a Kettős-Körös jobb parti bel-
vízrendszernél, másodfokú az
Élővíz-csatornai szakaszon. 

Az önkormányzat minded-
dig nem rendelt el belvízvé-
delmi készültséget.

Ár- és belvízhelyzet



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
A Legelő utcában háromszobás, össz -
kom fortos, jószágtartásra alkalmas ház
eladó. Udvara betonos. Ár megegyezés
sze rint. Tel.: 70/527-90-82.
Békésen házrész eladó, elcserélhető. Tel.:
70/528-97-30.
A Lengyel Lajos utcában padlásteres,
összkomfortos ház eladó. 30/506-31-85.
Békéscsaba Penzán emeleti, kétszobás
lakás garázzsal eladó vagy egyszobás la -
kásra cserélhető. Tel.: 30/355-74-29.
Ház eladó Kamuton. 20/933-15-13.
A Szikszai u. 15. alatti ház eladó. 70/514-
38-45.
Ház eladó a Sas u. 7. alatt. 66/414-919.
Márfélszobás, összkomfortos kertes ház
kiadó vagy eladó. 20/615-85-31.
Békésen kétszobás, téglaépítésű ház
süegősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
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. 
Békés, Tárház u. 36. alatt gézfűtéses ház el -
adó. Üzenetét, kérem, tegye a postaládába.
Bánhidai részen kertes családi ház áron
alul eladó. Érd.: 70/516-52-41.
3+2 félszobás, két fürdőszobás ház köz -
ponti gáz- és vegyestüzeléssel, rendezett
környezetben áron alul eladó. Érd.: 30/
411-08-57.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Érd.: 70/214-41-44.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kamuton rendezett, háromszobás kertes -
ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Tel.: 20/933-15-13.
Sürgősen eladó nagyszobás, honyhás,
két kamrás kis ház, tyúkóllal, gyümölcsös-
sel, bekerítve. Érd.: 70/578-06-55.
Kétszobás, nagy konyhás lakás eladó, 57
m2-es. Érd.: 20/938-92-61, 66/414-180.
Komfort nélküli ház nagy udvarral olcsón
eladó. 70/94-99-365, este.
Háromszobás családi ház kertészkedésre
vagy vállalkozásra alkalmas, nagy telekkel
eladó. Tel.: 66/410-323.
Régi építésű családi ház eladó Békés csa -
bán a Dombos utcában. 70/70-36-470.
Régi építésű összkomfortos családi ház
eladó. Tel.: 30/59-069-38.
A Fürdő közelében jó áron, beköltözhető
össz komfortos ház sügősen eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Rákóczi u. 3-ban II/24. 1 + félszobás kis
rezsis, egyedi víz- és gázórás lakás eladó.
Ár megegyezés szerint. 70/63-89-231.
Szigetvári utcában családi ház eladó.
Érd.: 20/77-00-233.
Kecskeméten II. emeleti, egyedi fűtésű és
vízmérős lakás + garázs eladó. Tel.: 30/
648-49-09.
Háromszobás lakás garázzsal és sok
melléképülettel eladó. Tel.: 30/648-49-09.
Családi ház eladó Békéscsabán a
Schwei del utcában. Érd.: 70/70-364-70.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis,
parasztház jellegű teljesen felújított ház,
vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel
eladó vagy cserélhető első emeletig. Tel.:
66/417-560, este. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal 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 csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 

Veres Péter tér 8/A. 6/a-ban 55 m2-es,
egyedi gázos, erkélyes lakásomat bel vá -
rosi 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. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó. 20/383-41-45.
Négyszobás családi ház, két generáció
részére vagy vállalkozásnak, nagy mel-
lékhelyiségekkel, raktárnak is kialakít ha -
tók, városközponti részen sürgősen el -
adó. 30/377-53-10.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás, vegyesfalazatú ház sürgősen
eladó Békésen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.:
70/235-97-29.
A Pennyvel szemben kertes, egyszobás,
konyhás, fürdőszobás házrész eladó.
Villany vagy fa-szén tüzelés. Irányár: 2,8
millió Ft. Érd.: 20/42-42-383.
Tóth utcában régi parasztház áron alul
sürgősen eladó 3 millió Ft-ért. Érd.: 30/
95-22-466.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
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.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a Gát
utca 26. alatt, Érdeklődni a Gát u. 33. alatt.
Tel.: 20/59-99-102. Irányár: 4,5 millió Ft.
Vásárszélen I. emeleti egyszobás lakás
eladó 4,9 millió Ft-ért. 20/365-17-27.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső utca 49. alatt 5,5 mil-
lió Ft-ért. 30/239-22-95.
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 -
kodásra alkalmas nagy udvarral eladó.
Irányár: 6 millió Ft. 66/412-070, délután.
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. 
Budapesten a XIII. kerületben egyszobás,
földszinti garzonlakás eladó. Ár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/205-31-63.
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
téglából épült polgári ház eladó vagy más-
félszobás tömblakásra cserélhető. Irány -
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903. 
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
für dőszobás, 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
mil lió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Békésen a Piac tér 1. alatt 3. emeleten két-
szobás lakás eladó 8 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Az Ady utcában háromszobás, szépen
felújított, III. emeleti lakás eladó 8,3 millió
Ft-ért. 20/98-62-400.
II. emeleti, 64 m2-es, egyedi mérőórás, te -
hermentes lakás sürgősen eladó vagy
azonos árban tégla kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/326-79-26.
Békésen négyszobás ház, két generáció-
nak vagy vállalkozásnak, nagy mellékhe -
lyi ségekkel, városközponti részen sürgő -
sen eladó, vagy cserélhető kisebbre. Ár: 9
millió Ft. Érd.: 30/260-54-21. 

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás, komfortos kertes ház
eladó. Melléképületek, 2 garázs, 2 kamra,
műhely, szín. 14,9 millió Ft. 30/95-22-466.

KIADÓ INGATLAN

Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.
Földszinti lakás a Fáyn kiadó. 66/413-039.

KERT
Borosgyánban 1101 m2-es zártkert eladó.
Érd.: 66/742-334, 70/345-88-21.
Nagykertben téliesített nyaraló villannyal,
fúrt kúttal, szőlővel és gyümölcsfákkal,
kö vesúthoz közel eladó. 30/242-45-98.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
66/643-046, 20/441-70-96.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tárolóhelyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Nagykertben, kövesút mellett kerti ház 500
négyszögöl szántófölddel bérbe kiadó.
Érd.: 30/453-67-17, 70/578-19-09.
Malomasszonykertben 400 négyszögöl
szántóföld bérleti díj nélkül kiadó. Érd.:
30/453-67-17, 70/578-19-09.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Skoda 120L érvényes műszakival, vonóho -
roggal, megkímélt állapotban eladó. Érd.:
20/77-05-706, 20/77-05-703.
Eladó 4 db 13 colos alufelni szép állapot-
ban. Érd.: 30/448-73-19.
Skoda Fábia eladó. Érd.: 30/55-155-74.
Simson Star eladó. Tel.: 70/343-73-36.
1500-as Lada szgk. eladó, novemberig
műszakival. Érd.: 70/527-90-82.
Honda kerti traktor (7LE, 3 sebességes)
pótkocsival eladó. Érd.: 20/77-05-706,
20/77-05-703.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel
és gumikerékkel eladó. Érdeklődni: 30/
981-57-60 

ÁLLAT
2 db 70-80 kg-os süldő eladó. 66/643-164. 
Liba-, pulyka-, gyöngyöstojást cserélnék
kacsatojásra vagy ugyanezekre, kelte tés -
re. Tel.: 30/278-60-65.
Kb. 25 kg-os, fehér húsjellegű ivartalaní-
tott malacok eladók. 30/448-30-29.
Előnevelt csibe kapható, kacsa és csibe elő-
jegyezhető. Kispince u. 47. 30/484-80-44.
Birka eladó. Mosógépet, centrifugát be -
szá mítok. 70/343-73-36.
Március 21-én elveszett foxi-keverék kis -
kutyám. Utoljára a Teleki utcán látták. A
megtaláló kérem, jelentkezzen a 20/775-
82-62-es telefonszámon. 
Félidős hasa koca eladó Békésen. 30/
448-30-29.

TÁRSKERESÉS
37 éves, 176/90 férfi 25-35 éves párját ke -
resi. 30/286-59-95.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Kőműves, udvaros, segédmunkát, kerti
mun kát keresek. Tel.: 20/326-79-26.
Takarítói munkát keresek. 70/514-38-45.
Vasalói, takarítói munkát keresek 4 órá -
ban. 66/410-698, este.

EGYÉB
300 literes hűtőláda nagyon szép állapot-
ban eladó. Érd.: 70/578-06-55.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú
elektromos rokkantkocsi és egy beteg -
emelő állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Kukorica, őrölt édes és erős fűszerpapri-
ka, vegyesméz és sertészsír eladó. Iskola
u. 11. Tel.: 30/99-61-315, 15 óra után.
Labdarózsa, aranyeső, mályvacserje, kecs -
kerágó és pirosló hunyortövek eladók.
20/355-77-26.
Konyhaszekrény asztallal és 4 székkel
eladó. Érd.: a Csallóközi u. 80. alatt, délután.
Eladó: 2 db 50-es kétrészes új mun ka -
ruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Eladó: fehér szétnyitható konyhaasztal,
2x3 m középszőnyeg, 2 db 1,2x0,75 m fu -
tószőnyeg egyforma, egymáshoz illő
mintával. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Vadászújság eladó, 20 év minden havi
kiadása megvan bekötésre alkalmas jó
állapotban. 66/414-919.

Fényterápiás készlet és forró gőzös por -
szívó vasalóval sürgősen eladó Békés -
csabán. Érd.: 70/296-49-14.
Alig használt Casio férfi karóra áron alul
eladó. Érd.: 30/667-22-05.
Hálószobába való szekrénysor eladó,
szélesség: 321, magasság: 186, mélység:
52 cm. Érd.: 30/819-19-03.
Lábas mosdókagyló és zománcos ön -
töttvas fürdőkád bontásból eladó. 20/
355-77-26.
Eladó: babakocsi, elektromos háromke -
rekű rokkantkocsi új akkumulátorral, BMX
kerékpár, felültöltős régi automata mosó -
gép, Aerobic Trampoline. 30/590-69-38.
IFÁ-hoz új fedorok, hajtókarcsapágyak,
hidraulikacsövek, 3 fázisú villanymoto rok,
benzines szivattyú, 40 db ácskapocs
eladó. Tel.: 66/412-862.
Csepel varrógép, gobelin kép, üst eladó.
70/612-83-74.
Békésen muzeális értékű, német gyárt-
mányú, Excelsior típusú kukoricadaráló
eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Melegágyi üveglapok, 5 l-es befőttes üve -
gek, 10 l-es villanybojler, 1 db gázkonvek-
tor eladó. Tel.: 70/408-50-14.
Felújított, 28-as női és kemping ke rék -
párok, teatűzhely, rézkilincsek eladók.
Érd.: 30/827-59-97.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsa -
szőnyeg 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.
Vásárolnék régi használati tárgyakat, szó -
dásüveget, régi katonai dolgokat, vajkö -
pülőt, mozsarat, régi motorbiciklit, akár
rosszat is. Tel.: 30/746-75-50.
Hagyományosan tartott sertések, lucerna-
mag, energiafűmag, tavaszi árpa, zab, tri-
tikálé és kukorica eladó. 30/256-52-56.
10 mázsa szemes kukorica eladó, esetleg
malacra cserélhető. Érd.: 30/30-42-898.
Kétkerekű elektromos kerékpár (kék szí -
nű) megkímélt állapotban eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 70/220-75-38.
Tuják, fenyőfélék eladók. 30/626-14-31.
Három mázsa vegyszermentes zab eladó.
30/740-97-24.
Rossz akkumulátort veszek. Telefon: 30/
230-58-53.
Eladó: 16 soros kanalas vetőgép, 1-2-es eke
és ekekapa eladó. Érd.: 66/410-204, este.
Eladó: 2 db íróasztal, kis ruhásszekrény,
fehér íróasztal, rekamié, dohányzóasztal,
hűsugárzó. Érd.: 30/95-22-466.
22 kg-os gázpalack, 40 db 1 méteres
akáckerítés-elem eladó. Tel.: 66/415-081.
Benzines 4 ütemű, automata szabályzós,
2,5 kW-os áramfejlesztő eladó. Érd.:
70/619-66-19.
Eladó egy komplett 60 literes tengeri ak -
várium állvánnyal, minden tartozékkal.
Érd.: 30/551-82-66.
Eladó:150x130 cm fa kétszárnyas hőszi -
getelt ablak redőnnyel vagy nélküle.
Irányár: 18 ezer Ft. Érd.: 70/283-09-57.
Eladó: 120x60 cm fa rácsos babaágy
mat rac nélkül 5000 Ft-ért. 70/283-09-57.
Keresek megvételre egész B30-as téglát
feláron. 70/28-309-57.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Szecskavágó, 200 l villanybojler, 4 mé te -
res betonvályú, fejőgép eladó vagy ma -
lacra, hízóra cserélhető. Érd.: 66/643-164.
Eladó P3-as számítógép, egy számítógép
ház táppal, CD-íróval, CD-olvasóval, 2db
128 Mb sd ram. Érd. : 30/26-054-21.
Eladó: szobabútor, heverők, kihúzható ka -
napé, számítógépasztal, dohányzóasztal,
kis kerek asztal, ülő kanapé, üveges
szekrény, új fali tükör, porszívó, tele-
fontöltők, télikabátok. Érd.: 30/377-53-10.
Minden kidobásra szánt, bútort, fát,
fémet, papírt, hűtőt, mosógépet, mikrót
és egyéb műszaki cikket ingyen elszállí-
tok. Érd.: 30/260-54-21.
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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 16. KEDD 12 ÓRA.

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.

C.S. Lewis: Csűrcsavar levelei
A cambridge-i orvosprofesszor, író és

kritikus leghíresebb könyvében „alulné-
zetből” láttatja a világot. Az ember ősi
ellenségével szemben a szatíra fegyverét
alkalmazza, jelezve, hogy félelmesen ko -
moly, mégsem rémületes valósággal van
dolgunk. A tapasztalt főördög leveleiben
időszerű, huszonegyedik századi taná-
csokkal látja el a kezdő kisértőt: hogyan térítse le a jó útról
a gondjaira bízott fiatalembert. (www.harmat.hu)

Könyvajánló

A Nefelejcs Békési Kul tu -
rális és Hagyományőrző Köz -
hasznú Egyesület a május 11-i
Nefelejcs Vigalomhoz kötődő-
en fotópályázatot ír ki „Ta vasz
van, gyönyörű…”
címmel. Egy év -
nél nem ré geb-
bi, a té mához
kötődő alko-
tások be  kül-
désére van
lehetőség. Ez le -
het tájkép, nö -
vény- vagy ál latfotó,
emberábrázolás, mak ro fotó,
stb. Pá lyázónként legfeljebb 5
fényképet várnak, a képek
hosszabbik oldala minimum

2500 pixel legyen. A pályázó-
nak közölnie kell teljes nevét,
életkorát és címét is.
Kategóriák: 18 éves korig és
18 éves kor fölött. Be küldési

cím: nefelejcspalyazat
@gmail.com. A

beküldés határide-
jét a kedvezőtlen
időjárás miatt a
kiíró május 2-re
módosította. A

fotókat szakértő
zsűri bírálja el. A

kategóriák első három
helyezettjeit jutalmazzák, a
legjobb pályamunkákat a má -
jus 11-i Ne fe lejcs Vi galom
alatt a Tájházban kiállítják. 

Meghosszabbították 
a beküldési határidőt

A Békés Megyei Kormány -
hivatal illetékes hivatala Békés
város teljes közigazgatási terü-
letére március 30. és április 14.
között ebzárlatot és legeltetési

tilalmat rendelt el a járvány-
ügyi megelőző intézkedésként a
rókák veszettség elleni immuni-
zálásával kapcsolatos csalétek-
vakcina kihelyezése miatt. 

Ebzárlat van érvényben
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Április 10. szerda 17 óra
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő népi ipar-
művész „Újra álmodott hagyomány – 25” című
kiállításának megnyitója. Megtekinthető május
14-ig a kápolnateremben.
Kulturális központ

Április 11. csütörtök 16:30
KÉSZ-díj átadó ünnepsége. 
Kulturális központ

Április 12. péntek 16 óra
Bio Konyha szakkör. Téma: túró és sajtkészítés.
A részvétel ingyenes. Vezeti: Csarnai Erzsébet
élelmiszermérnök.
Kulturális központ

Április 13. szombat 18 óra
Békési FKC – Ózdi KC bajnoki férfi kézilab-
da-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 15. hétfő 15 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés a várossá nyilvá-
nítás 40. évfordulója alkalmából.
Kulturális központ

Április 17. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Házigazda: Szilágyiné
Szabó Ágnes.
Könyvtár

Április 19. péntek 8-12 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Április 19. péntek 16 óra
Harry Potter verseny döntője.
Kulturális központ

Április 20. szombat 8 órától
Városi Nagytakarítási Akció. Cél: a Dánfoki
Üdülőközpont rendbetétele. Találkozó reg-
gel 8 órakor a helyszínen.

Április 20. szombat 10 és 14 órától
„Az Én hangom” énekverseny válogatói. Belépő:
400 Ft/fő, Békés Kártyával 300 Ft/fő. A döntő
várható időpontja: április 26-a péntek 18 óra.
Kulturális központ

Április 20. szombat 18 óra
Békési FKC – Balassagyarmati Kábel SE
bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 21. vasárnap 18 óra 
Békési NKTE – Nagyszénási SE bajnoki női
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 24. szerda 17 óra
Békési Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza

Április 24. szerda 18 órától 
Molnár V. József magyarságkutató előadása Pün -
kösd – a Szentlélek szabadító ereje címmel a Ha -
zatalálás sorozat részeként. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 10-24. KÖZÖTT

Lapunk megjelenésének időpontját csak
két nap választja el a költészet napjától – de
mióta is ünnepeljük a poézist? 1964-ben
határozták el, hogy József Attila születésé-
nek napja, április 11. lehet a dátum, amikor
a magyar líra előtt tisztelgünk, annak azon-
ban nem tudtam a nyomára jutni, hogy
kinek (milyen szervezetnek) a kezdeménye-
zésére jött létre ez az ünnep. Megvallom
őszintén, talán kissé eretneknek is találom
ezt a gondolatot, hiszen aligha vitathatjuk
azt a tényt, hogy József Attila csak jóval az
életműve lezárulta (vagy nevezzük nevén:
halála – öngyilkossága?) után kapta meg az
őt kétségkívül megillető rangot, a baleseté-
ről (?) szóló egyik tudósítás is egy Attila
József nevű áldozatról írt. 

E visszássághoz tartozik az a tény is, hogy
elsős egyetemista koromban a százharminc
magyar szakos hallgató előtt beszédet mon-

dott a bölcsészkar dékánja, és azzal kezdte:
most jelentkezzen, ha ír valaki, nehogy meg-
ismétlődjék a Horger Antal-féle blamázs. Az
esetet még színezi, hogy mindez a József
Attiláról elnevezett tudományegyetemen
játszódott le, ahova a költő is járt, s ahol
Horger professzor tanított. 

Hogy mi is az a vers, azt meglepően nehéz
meghatározni, talán egyetlen ismérve van: a
ritmus különbözteti meg a prózától.
Kányádi Sándor (akit az egyik legjobb kor-
társ költőnek tartok) egy kisgyerek bölcs
meghatározását tette közzé: „egyik találko-
zón egy falusi kisiskolás, amikor a tanítója
sugallta kérdést, melynek veleje az lett
volna, hogy mi a vers, ijedtemben (…) visz-
szadobtam: - Hát te mondd meg, szerinted:
mi a vers? – A vers az – kapaszkodott tekin-
tetembe bátorításért -, amit mondani kell.”

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
KÖLTŐ VAGYOK, MIT ÉRDEKELNE

A hagyományosan háromévenként sorra
kerülő két me gyei versenyen a környék leg-
jobb zongorista és hegedűs ta nulói mérték
össze hangszeres tudásukat és felkészültsé-

güket a békéscsabai Bartók Béla Zene mű vé -
szeti Szakkö zép is kolában. Három ta gú orszá-
gos szaktekintélyű művésztanárokból álló
szakmai zsűri értékelte az elhangzott pro-
dukciókat. A résztvevőknek egy sza badon
választott és egy kötelező művet kellett elő-
adniuk, különböző korcsoportokban. A me -
gyei zongoraversenyen induló ki lenc békési
indulóból öten díjat érdemeltek ki. Szuromi
Zsuzsanna és Hegyi Kriszta I. helyezést, míg
Román Ágoston, Bucsi Anita és Knapcsek
Brigitta kü löndíjat kaptak. Józsa Vendel,
Durkó Judit Eszter, Csatári Gabriel la Nap -
sugár, Duma Lilla növendékeink is szépen
szerepeltek. A gyerekeket felkészítették:

Bereczki Julianna, Kovács Gabriella és An -
dó dy né Németh Andrea. Utóbbi két peda-
gógus kiérdemelte a legjobb felkészítő tanár-
nak járó különdíjat. 

A második megyei versenyre a hegedű sza-
kos növendékeket várták. A békési Lisztes
Grétát a zsűri III. helyezéssel jutalmazta.
Felkészítő tanára Bohus Andrásné volt, zongo-
rán kísérte: Kovács Gabriella. 

A VIII. Országos Czidra László Fu rulya -
verseny szegedi, három megyét (Békés, Csong -
rád, és Bács-Kiskun) átölelő, nem régiben meg-

tartott területi válogatóján két növendékünk
indult. Szoros, kiélezett verseny ben Orbán
Eszter két különdíjat kapott, Durkó Ber talan
Tamás pedig továbbjutott a legjobbak közé, a
budapesti döntőbe. A versenyre Demjén
Gábor készítette fel őket, zongorakísérőjük
Be recz ki Julian na volt.

Nem véletlen a sok szép eredmény, hiszen a
város zenei öröksége – a Tarhosi Énekis kola,
majd a Békés-tarhosi Zenei Napok – különle-
ges és szinte egyedülálló kincs a békésiek éle té -
ben: köldökzsinórként köt minket a kultúra, a
muzsika legmagasabb régióihoz. A versenyek
minden résztvevőjének és a felkészítő tanárok-
nak szeretettel gratulálunk!      Bagoly László

Zongorista, hegedűs és furulyás
zeneiskolások sikerei

A szervezők tájékoztatása
értelmében a várható esős
idő járásra való tekintettel a
ter vezett időponthoz képest
egy héttel később, április 20-
án rendezik meg a tavaszi
városi nagytakarítási akciót. 

A feladatok köre nem válto-
zott, a cél a Békés-Dánfoki Üdü-

lőközpont takarítása, festése,
kar bantartása, rendbetétele. 

Gyülekező: április 20-án,
szombaton 8 órakor a Dánfoki
Üdülőközpontban.

A szervezők kérik, hogy
minden önkéntes jelezze előre
részvételi szándékát legkésőbb
április 18-án 16 óráig, hogy a

szükséges szerszámokat min-
denki számára biztosíthassák. 

Jelentkezni a Békési Pol -
gármesteri Hivatal Titkársá -
gán a 66/411-011 telefonszám
116-os és a 216-os mellékén
vagy a Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. 66/411-174-
es telefonszámán lehet.

Egy héttel később
lesz a várostakarítás!
Április 20-án teszik rendbe Dánfokot az önkéntesek 

Időpont: április 27. szombat 9 órától
alkonyatig

Program: 11 órakor: ünnepélyes meg-
nyitó, majd hagyományőrző rendezvények,
néptánc és kismesterségek bemutatói, gye-

 rekeknek játszóház, légvár, céllövölde, büfé.
Birka- és borjúpörkölt kapható. 

Bővebb felvilágosítás: 30/85-75-372,
70/42-59-938. 

A belépés mindenkinekdíjtalan!

Szent György-napi Majális
a Libástanyán Tarhoson (Békéserdôn)

Szuromi Zsuzsanna Hegyi Kriszta

Az idei tavasz újabb szép eredménye-
ket hozott az Alapfokú Művészeti
Iskola hangszeres növendékei és taná-
rai számára. Is ko lánk növendékei két
megyei és egy országos verseny terüle-
ti válogatóján vettek részt.
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Horgász
szemmel

Manapság egyre inkább elő-
térbe kerülnek azok az újszerű
elvek, melyek a jövő halnem-
zedékeit védik. Hiszen nem
csak halutánpótlással lehet ha -
lat tenni a vizekbe, hanem úgy
is, hogy a halat szabadjára
engedik. A modern horgász-
programok egyre népszerűb-
bek. Ezek a szabályok a halak
és a horgászok érdekeit védik.
Miről is van szó? Egyre több
horgászegyesület alkalmaz na -
pi, heti és éves korlátozást, sőt
méretkorlátozást is meghatá-
roznak az egyes fajokra. Ezek a
halak szaporodásáról és a ta -
vak, holtágak halfauna-vissza-
állításáról gondoskodnak. 

A halak védelmére speciális
eszközöket mi, horgászok is
használhatunk. Például a ha -
lak horogütötte sebeit, bőrfer-
tőzéseit speciális sebfertőtlení-
tővel, pumpás fertőtlenítő

sprayval ápolhatjuk, és úgy
engedhetjük vissza a halakat.
Szintén nagyon hasznos halvé-
dő eszköz a halmatrac. A
merítés után közvetlenül a be -
vizezett matracra tesszük a
ha lat, és ezzel megóvjuk őket
a külső sérülésektől. A halak
mérésére speciális halmérő-
zsák is beszerezhető, ami
kimondottan a halak védel-
mére lett fejlesztve. Tárolásra
mindenképpen hosszú haltar-
tó szákot használjunk, amiben
kényelmesen tudnak úszkálni.
A kapitális halak tárolásához
sűrű szövésű halzsák alkal-
mazható. Szekerczés Sándor

VÉDD A HALAT!
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A közelmúltban befejező-
dött a tél hónapjait megszíne-
sítő Vektor Kupa békési kis-
pályás labdarúgó bajnokság.
A mérkőzések november 25-
től vasárnaponként zajlottak a
Sportcsarnokban. 

Ezúttal is két kategóriá-
ban írták ki a bajnokságot: a
18 évnél idősebb, nem igazolt
férfiak az Amatőrök, míg a
40 évesnél idősebb sportba-
rátok az Öregfiúk között
indulhattak. 

A bajnokság végeredménye:
Az Öregfiúk kategóriában 1.

Dübögő-Sziszi, 2. Bé-Kis Bú -
tor, 3. Picasso, 4. VEM-DÉ -
MÁSZ, 5. Fess Rotshilde, 6. 48-

as Vitézek, 7. Pedagógus, 8.
Cycló, 9. Vektor Kft., 10. Alföld
Csapágy. A kategória legjobb
já tékosa: Burai Sándor (Picas -
so), legjobb kapusa: Ben kó
Zsolt (Bé-Kis Bútor), gólkirá-
lya: Kolarovszki Zoltán (Dübö -
gő-Sziszi).

Az amatőr kategóriában 1.
Hot-Drink Kft., 2. Ódium
Lottózó, 3. Kamion, 4. Nagy -
rét FC, 5. Öreg Gumis, 6. Fa -
iskola, 7. Frédi-Béni, 8. Hocz és
Medvegy, 9. Kölcsey Söröző. A
kategória legjobb játékosa:
Kardos Imre (Ódium Lottó zó),
legjobb kapusa: Nagy Ákos
(Kamion), gólkirálya: Ko vács
László (Ódium Lottózó).

Békés Város Önkormány -
za tának Képviselő-testülete
2013. évi költségvetésében a
helyi sportegyesületek támo-
gatására lehetőségeihez mér-
ten idén is forrást különített
el. Az I. félévben 5 millió 340
ezer Ft-ot osztanak szét a
sportszervezetek között. A
támogatások nagyságának
sor rendjében: BTE Asztali -
tenisz Szakosztály 1220 ezer
Ft, Békési Kajak – Kenu Club
és Békési Futball Club 1,1
millió Ft, Békési Diákok At -
létikai Clubja 390 ezer Ft,
Békési Szabadidős és Sportjá -
ték Klub (férfi kosárlabda)
360 ezer Ft, Békési ÁFÉSZ SE

(női kosárlabda) 355 ezer Ft,
Női Kézilabda Torna Egylet
210 ezer Ft, Surman Box
Club165 ezer Ft, BTE Ököl -
vívó Szakosztály és BTE Sakk
Szakosztály 140 ezer Ft, BTE
Súlyemelő Szakosztály és Li -
nea Aerobik Klub 80 ezer Ft. 

A pénzbeli támogatás mel-
lett a békési önkormányzat
egyéb módon is segíti az egész-
séges életmódra és a sportra
nevelést, például a sportlétesít-
mények kedvezmé nyes haszná-
latával. A város ebben az évben
új sportkoncepció kidolgozásán
is dolgozik. Fő irányelv, hogy
ösztönözzék pályázatok be nyúj -
tására a sportszervezeteket.   

�

Tízmillió jut idén
versenysportra
A legtöbbet az asztalitenisz
szakosztály kapja

Dr. Pálmai Tamás alpolgár-
mester köszöntő szavaival
kezdődött meg március 30-án
a IX. Fregolina Kupa, táncis-
kolások táncversenye, váro-
sunk kulturális központjában.

Most kevesebb táncospár
indult a versenyen, 74 páros,
viszont több kategóriában
vettek részt. A táncosok több-
sége gyermekkorosztályú volt,
felnőtt korcsoportosok keve-
sen képviseltették magukat e

megmérettetésen. 
A zsűri tagjai: Sziliné Csáki

Emília Szeghalomról, Bíró Csa -
ba, Kertész Csaba, Szabó Nor -
bert Debrecenből, és Len gyel
Zoltán Szegedről érkeztek.

Ezen a versenyen szép béké-
si eredmények születtek. 2.
helyezést ért el az Oláh Kris -
tóf – Nagy Nikolett páros
Gyermek II. haladó standard
kategóriában. Ugyancsak az ő
párosuk állhatott a dobogó 3.

fokára a Gyermek II. haladó
latin kategóriában. Szintén 3.
helyezett lett a Korcsok Ro -
land József – Szabó Vivien pá -
ros a Gyermek II. haladó stan-
dard kategóriában. Ugyan eb -

ben a versenyszámban a Sza -
bados Gergő – Lovas Léna
tán cospár 4. helyezést ért el.

Mellettük további békési si -
kerek is születtek e versenyen,
négy ötödik és egy ha todik
helyezés is.     Zsombok Imre

Békési sikerek 
a IX. Fregolina Kupán

Ahogyan a békési rockzene-
kedvelők megszokták, idén
márciusban is lezajlott egy
rockzenekari találkozó. A
Csök mei Gábor „Csöky” által
szervezett rendezvényre ezút-
tal hét együttes fogadta el a
meghívást. Békéscsabáról
négy zenekar is érkezett, a Life
Of Rock, a Calling Your Na -
me, a Ragasztós Tipli és a Húz

N’Tróger Gang Bang. Ez
utóbbi együttes megérdemli,
hogy kiemeljük őket, hiszen
remek könnyűzenét játszanak,
amolyan Weather Report-féle
jazz-rock hangzású zenét. A K.
I. E. Z. nevű füzesgyarmati
csa patot is külön meg kell em -
líteni, akik a legnagyobb ma -
gyar gitáros, Radics Béla dalai-
ból adtak elő néhányat, továb-

bá egy másik nagy rockóriás,
Jimi Hendrix számait prezen-
tálták, valamint blues melódi-
ákat. Az eleki Határeset is fel-
idézte a múltat, hiszen Tank -
csapda, Ossián, Pokolgép, Bi -
ki ni, Ákos és más régi zenéket
játszottak. Az Over Pro mi ses
zenekar Gyuláról érkezett az
este héttől másnap éjjel kettő-
ig tartott rock bulira.      Zs. I.

Régi slágerek szóltak 
a rockzenekari találkozón

A Dübögő és a Hot-Drink
csapata nyert
TEREMFOCI Befejezôdött a Vektor Kupa

Újabb mérföldkőhöz érke-
zett a minap a békési szenny-
vízberuházási projekt, mivel
aláírták a város szennyvíztisztí-
tó telepe korszerűsítésének
kivitelezési szerződését. A
munkát a közbeszerzési eljá-
rást követően a PÁ Békés
Konzorcium nyerte el. A két-
tagú konzorciumot a PENTA
Általános Építőipari Kft. és az
Általános Vállalkozási Műhely
Kft. alkotja. Izsó Gábor pol-
gármester elmondta, hogy az
önkormányzat 390 millió

forintot nyert a fejlesztésre,
amelyhez később még társult
az EU Önerő Alapból elnyert
újabb 42 millió forintos forrás.
A létesítmény felújítása és fej-
lesztése régóta indokolt, hiszen
1994-ben a tervezett két ütem
helyett csak az első építése
valósult meg, ami túlterheltsé-
get illetve karbantartási prob-
lémákat okozott. A beruházás-
nak köszönhetően javul a tisz-
títási hatásfok, a tisztított
szennyvíz minőségének előírt
határértékek szerinti betartása,

az iszapkezelés közép- és hosz-
szú távú megoldása. A munká-
latok eredményeképpen a telep
eddigi alacsony biológiai kapa-
citása jelentősen megnő. A
projekt sikeres megvalósítását
követően a létesítményt az
európai irányelveknek megfe-
lelően üzemeltetheti tovább a
város. A munkálatok a tervezés
és engedélyezés után várható-
an ez év júliusában kezdődnek,
és a tervek szerint hat hónapos
próbaüzem után, 2014. július
2-án fejeződnek be.

�

Nyáron kezdődik a városi 
szennyvíztelep korszerűsítése
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BÉKÉSI ÚJSÁG – kéthetente öt településen olvasható!


