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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken
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VII. Nefelejcs
Vigalom
Május 11-én,
szombat 10 órától
a Durkó utcai
Tájházban.
Szórakoztató
és hagyományőrző
rendezvények a pitypang
és a bárány jegyében
a családok minden
tagjának!
A belépés díjtalan!

Thaiföldi delegáció látogatott Békésre
Thaiföldi vendégek érkeztek Békésre április
24-én. A pedagógusokból álló delegáció a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolát látogatta meg, tapasztalatcsere céljából.
A tíz thaiföldi nyelvtanár a
Nemzetközi
Csereprogram
Alapítvány szervezésében kéthetet tölt Magyarországon, így
jutottak el Budapest, Balassagyarmat, Orosháza és Békéscsaba után Békésre is. Útjuk
célja az volt, hogy átfogó képet
kapjanak a magyar oktatásról,
majd tapasztalataikat megoszszák az otthoni kollégákkal,
tanulókkal és azok szüleivel.
Békésen a Reményhír Intézmény igazgatója, Durkóné Illés
Bernadett, az Eötvös József
Általános Iskola Intézményegység vezetője, Vári Lászlóné,
valamint az iskolát fenntartó
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezetője,
Durkó Albert és a főigazgató,
Kiss Beáta találkoztak a thaiföldi vendégekkel. A delegáció
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Milyen gyakran
kerékpározik?

Mrs. Oracha Tanakon a Thaiföldi Királyság Magyarországi Nagykövetségének minisztertanácsosa vezetésével (jobbra) delegáció járt Békésen a napokban.

vezetője a Thaiföldi Királyság
Magyarországi Nagykövetségének minisztertanácsosa, Mrs.
Oracha Tanakon volt.
A békési iskola megtekintése után a delegáció két tanórát
is meglátogatott. Az 5/a osztályban angol, a 4/a osztályban
környezetismeret órát néztek
meg, ahol a gyermekek rendkívül aktívan vettek részt az

interaktív tevékenységekben,
az intézmény vezetésének
nagy büszkeségére. Miután az
Reményhír Intézmény igazgatónője részletesebben is bemutatta az oktatási területeket, a
thaiföldi vendégeket békési
ajándékokkal, kosárral és lekvárral, valamint a gyerekek
által készített alkotásokkal
köszöntötték, amit ők maguk

is viszonoztak a diákoknak átnyújtott meglepetésekkel. A
látogatás során a thaiföldi pedagógusok kifejezték nyitottságukat a cserekapcsolatokra,
amit a Reményhír Intézmény
vezetése örömmel fogadott,
biztosítva vendégeit, hogy
készek egy gyümölcsöző partneri kapcsolat kialakítására és
ápolására.
Patkás Rita

Alig vagyunk
húszezren
A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2011-ben
végzett népszámlálás végleges,
részletes adatait. Eszerint
Békést 20088 személy lakta, ez
az adat 2001-ben még 21663
volt, a csökkenés egy évtized
alatt tehát 1575 személy.
A megye lakossága 397791ről (2001) 359948-ra csökkent,
vagyis Békés megye 37843 személyt veszített az utóbbi 10
évben. Környékünk településeinek adatai: Bélmegyer lakosainak száma 1000, Kamut 1071,
Murony 1243, Tarhos 786 fő.
Békés 20088 lakosa közül
9642 férfi, 10446 nő. A lakosok családi állapota: nőtlen
vagy hajadon 5554, házas 7279,
özvegy 1991, elvált 2122, élettársi kapcsolatban él 1744.
A háztartások száma 7986, a
családok száma 5404 volt. 100
családra 114 gyermek jut a
városban. A település elöregedő, 100 fiatalkorúra 157 időskorú (60 év feletti) személy
esik. Egy-egy lakóegységben
átlagosan 2,5 személy él.
Folytatás a 2. oldalon

Eggyel kevesebb bölcsőde lesz Virágillatú ünnepség
Szúnyog egyáltalán nincs a
Július elsejével bezárja kapuit a Bajza utcai böl- el, mindenkit átvesz a Földvár
Földvár
Bölcsiben – mondta el
Bölcsőde,
a
gyerekeket
is
oda
csőde – döntött április végén a képviselő-testület.
utcait zárja be, mert ennek a
működtetése, fűtése kerül a
legtöbbe, az épület állaga
rossz – ismertette a sajtó előtt
Bereczki Lászlóné, a városi
óvodák és bölcsődék igazgatója. Elmondta, hogy egyetlen
munkavállalót sem küldenek

Bereczki Lászlóné, míg a távolsággal kapcsolatban elhangzott: ha kellő igény mutatkozik rá, a város megoldja a helyi
buszjárat közlekedtetését az
érintett útvonalon. A városunknál nagyobb lélekszámú
és kiterjedésű Békéscsabán
négy, míg Gyulán szintén két
bölcsi működik.
Sz. K.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A döntést racionális érvekre
alapozták: egyre kevesebb gyermek születik a városban, a 192
férőhelyre szeptembertől már
csak 89 gyermeket irattak bölcsődébe, így egynek a működése feleslegessé vált.
A városvezetés azért a Bajza

kell majd elvinni.
A döntés ellen – amint a
Békés Megyei Hírlap megtudta – lakossági tiltakozás bontakozott ki. A tiltakozók szúnyogveszélytől tartottak az
Élővíz-csatronához
közel
fekvő intézményben, illetve a
megnövekvő távolságot sérelmezték.

Lapunk a világhálón is olvasható – www.bekesiujsag.hu
Több mint 300 személyt
érintett tavaly Békésen a Start
Közmunkaprogram, melynek
eredményességét a legutóbbi
képviselő-testületi ülésen tárgyalták. Izsó Gábor polgármester elmondta, hogy sikerült a
kömunkásoknak maradandó

értéket előállítaniuk. A munkások mások mellett az úthibák javításában, a belvízelvezetésben, az illegális hulladéklerakók felszámolásában és az
útmenti nádasok, sás kivágásában dolgoztak. A tavaly hat
hektáron megkezdett mező-

gazdasági termelést idén 10
hektáron folytatják, és igyekeznek javítani az értékesítés rendszerén – tette hozzá a polgármester. A betonlapgyártó részleg 60 ezer darabot készített el,
lerakása a városban folyamatos,
és sokat el is adtak.

A közmunkások 6-8 órában dolgoznak, és javítja
önbecsülésüket, hogy nem
szociális segélyre szorulnak,
hanem munkájuk – mégha
nem is magas – bérét maguk
keresik meg – hangsúlyozta
Izsó Gábor.
Sz. K.

FOTÓ: SZEGFŰ KATALIN

Értéket hoztak létre a közmunkások
A Szegedi Kis István Református Gimnázium végzős osztályaiban 49
gimnazista fejezte be tanulmányát, és ballagott el május 4-én (felső
fotó). A Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben ugyanaznap rendezték
a ballagási ünnepséget. Innen 48 gimnazista, 57 szakközépiskolás és
39 szakiskolás vett könnyes-mosolygós búcsút (alsó fotó). Mindkét
iskola növendékei egy nappal korábban bolondballagással búcsúztak a
városlakóktól. Az érettségi és szakmai vizsgák már megkezdődtek.
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A PETŐFI UTCA 8. SZÁMÚ HÁZ
Az 1800-as évek közepén épült Petőfi utca
8. számú ház a zárt beépítésű kisvárosi utcakép szempontjából is, történeti okok miatt is
figyelmet érdemel.
A polgárház egykor lakóiról Banner János
régészprofesszor a Békési Élet 1988/1. számában a 22-41. oldalon
írt részletesen. Ebből a visszaemlékezésből megtudjuk,
hogy Banner Jánost,
aki 8 éves korától
lakott itt, amíg le
nem érettségizett,
vérségi kapcsolat
fűzte Koricsánszky
Mihályhoz, az első
békési gyógyszertár tulajdonosához, illetve a
Benedictyekhez, akiknek a patikája a Fő téren
állt. A Petőfi utca 8. számú házat az 1880-as
években vette meg Wieland János, aki kezdetben Ókígyóson volt ménesmester. Később
a gróf kinevezte a békési 30 ezer holdas birtok
tiszttartójává. Ebbe a házba akkor költözött
Wieland János, amikor a gróf elküldte nyugdíjigény nélkül.
Kétségtelen, hogy e ház legjelentősebb
lakója Banner János régész, aki itt töltötte

gyermek- és ifjúkorát. A szülők korai halála
miatt a két nagynéni nevelte. Az egykori
gazdasági épületek lenyúltak az egykori Fehér-Körösig. A Wieland család ideköltözése
előtt gazdag, mélyen vallásos zsidó család élt
itt, hiszen még 1928-ban a zsidó „Miatyánk”
tartójának
alsó
része megvolt. Ez
egy pici faszobrocska volt.
Az ódon épületet
1928-ban Végh Lajos és felesége vette
meg. 1935-ben lányaik
tulajdona
lett. 1953-ban özv.
Takács Károlyné
birtokába került. 1960-tól dr. Vladár János
szülész-nőgyógyász él itt családjával.
Az utcasorban álló L-alakú épület kapu +
4 tengelyes. A nagy szárazkapu-bejárón
belépve fent megpillanthatjuk az eredeti fagerendás mennyezetet. Az igényesen rendbehozott esztétikus házbelső még most is a művelt
polgár ízlésvilágát tükrözi.
Az építmény műemléki környezetben van,
ezért bízhatunk abban, hogy még unokáink is
látni fogják.
Bíró György, városvédő

Alig vagyunk húszezren
Folytatás a címoldalról
5345 személynek 8 általános iskolai osztály a legmagasabb iskolai végzettsége, szakmai oklevelet szereztek (érettségi nélkül) 4347-en, 4437
személynek érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége,
míg 1822-en főiskolai, egyetemi diplomával rendelkeznek.
A vallási adatok szerint reformátusnak vallotta magát 5823
személy, római katolikus 1874,
evangélikus 208 ember. 33
görög katolikus, 21 ortodox él
a városban, zsidó hitűnek senki
sem vallotta magát. Más vallási
felekezethez tartozik 985 személy, nem tartoznak egyetlen
felekezethez sem 7339-en, bevallása szerint ateista 188 fő.
18210 békési magyar nem-

zetiségűnek vallotta magát,
1402-en cigány (roma) etnikai
kisebbségűnek, 81 szlovák, 75
német, 58 román identitású
személy él még közöttünk.
Érdekesség, hogy 15-en arabnak, 8-an szerbnek, 5-en
ukránnak, 4-en görögnek, lengyelnek, kínainak, míg 3-an
orosznak, örménynek, bolgárnak vallották magukat. 147-en
nem adtak választ a nemzetiségükre vonatkozó kérdésre.
A 20088 személy közül
6668-an foglalkoztatottak,
6578-an úgynevezetett inaktív
keresők (nyugdíjasok, járadékosok, szociális ellátásban
vagy segélyben részesülők),
munkanélküliek
1534-en,
eltartottak 5308-an.
Békésen 7674 lakott ingatlan

van, 703-at nem laknak, az
összes lakóingatlan 8377. A
lakóingatlanok közül összkomfortos 4138, komfortos 3368,
félkomfortos 382, komfort nélküli 453, szükség- vagy egyéb
lakás 36. A lakóingatlanok
átlagos alapterülete 84 m2. Az
ingatlanok közül 7964 hálózati
vízvezetékkel ellátott, házi vízvezeték van 172 lakóingatlannál. Melegvíz áll rendelkezésre
7749, vízöblítéses WC 7709
lakóingatlannál. Közcsatornára van kötve 7642 lakóingatlan, míg 494-nél házicsatorna
működik. A lakóingatlanok
közül 1510 még 1946 előtt
épült, 2824-et a hetvenes,
1510-et a nyolcvanas években
húztak fel, míg 2006 után csak
91 ház épült a városban.

Az európai parlamentben
csak politikai természetű minősítésig tudnak eljutni ellenlábásaink, summás ítéletek vannak,
de tények, érvek nincsenek –
mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, amikor a napokban Békésre érkezett a Fidesz Békési
Polgári Esték című rendezvényére, és „haditudósítást adott az
európai hadszíntérről”, Magyarország meghurcolásáról.
– Kétlem, hogy szakmai és
jogi kifogást tudnak találni
ellenünk a felhozott kérdésekben, de politikai természetű
elmarasztalásra számíthatunk
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Fórumot tartott Békésen Deutsch Tamás

– tette hozzá az Erdős Norbert
kormánymegbízott, térségi
parlamenti képviselő és Rácz
Attila helyi Fidesz elnök jelenlétében megtartott sajtótájékoztatón. Deutsch Tamás sejttette, hogy emögött a 2014-es
EU-parlamenti választás élese-

dő politikai harca áll, és éppen
Magyarországot szúrták ki a
legnagyobb erőt adó Néppárt
ellenzékét alkotó politikai erők
a támadásra. Holott nagyon
előkelő helyen állunk az európai országok rangsorában, a
költségvetési hiány csökken,
kevesebb a munkanélküli, és
Magyarországon idén gazdasági emelkedés várható.
– Valamint jól csinálunk, és
ez sokaknak nem tetszik –
tette hozzá.
Deutsch Tamás később
találkozott a Fidesz békési tagjaival, majd lakossági fórumot
tartott.
Sz. K.

BÉKÉS ÉS A MADZAG
A magyarázatok szerint a békési ember, ha útnak
indult, feltétlenül vitt magával madzagot, hiszen bármikor előfordulhatott, hogy kiszakadt a zsák, elszakadt a
lovak istrángja, a kátyúban megnyekkent a szekér, vagy
a kocsinak lett valami baja a hepehupás, sáros utakon.
A rossz közlekedési helyzetet tovább súlyosbította a
Körösök gyakori áradása. Békésen a régi időkben a
parasztemberek lószerszámaiFOTÓ: GA-PIX FOTÓ
kat szintén nagyobb részt madzagból, kötélből maguk állítottak
elő. A férfiemberek mindig vitték
magukkal a kötözésre összesodort fonalat, ezért is nevezték
őket békési madzagosoknak.
Egy-egy madzagtekercs kis
helyen megfért, és biztos segítséget nyújtott. Valószínűleg a
madzagnak e gyakori alkalmazása tűnt fel a környező települések lakóinak, és nevezték el a
békésieket madzagosoknak. „A
madzag más vidékeken spárga néven ismeretes, de
Békésen még a patikus is csak madzaggal köti be az
orvosságos üveget” – írta Kirner Bertalan.
Dr. vitéz Durkó Antal, Békés város történetének,
néprajzának alapos ismerője még két esetet említ, ami
alapján a madzagos jelzővel illethették a békésieket.

Az első történet szerint a csordás jelentette a bírónak, hogy nem elég hosszú a vályú, szomjan maradnak
a jószágok. Amikor kimentek megnézni, a bíró indítványára elhatározták, hogy a vályú két végére madzagot
kötnek és így fogják meghosszabbítani. A másik történet jóval ismertebb a mai városlakók körében. Eszerint
a református templom új harangot kapott, azonban a
tanyasiak igen kevéssel járultak
hozzá a költségekhez. Ezért a
vezetőség elhatározta, hogy
madzaggal körbekerítik a város,
hogy a harangszót csak azok
hallhassák, akik megérdemlik.
A Békésre használt Madzagfalva elnevezés a hagyományos falucsúfolók sorába
tartozik. Alkalmanként még ma
is ott a madzag a békési ember
zsebében, de már inkább csak
megszokásból, mint hagyományőrzésből.
Amikor hagyományőrző és hagyományteremtő
céllal 1999-ben az őszi békési fesztivál ötlete megfogant, a Madzagfalvi Napok elnevezést fogadták el. A
település irányítói akkor úgy kommentálták, hogy a
gúnynév büszkén vállalható, és inkább a békésiek
talpraesettségének és találékonyságának jelképe.
Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány javára!
Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
11998707-06278340-10000001
Erste Bank
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Életmentő tanfolyam szülőknek

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁJUS 4-11.
Levendula Patika (Csabai u.)
MÁJUS 11-18.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Elit
Pálmai
Tamás

A SZERZŐ FELVÉTELE.

Közel száz érdeklődő jelenlétében rendezték meg a Magyar Gyermekmentő Alapítvány előadását Békésen, a
baptista imaházban. Doroszlai Richárd gyermekmentő
szakápoló és dr. Gesztes Éva
gyermeksürgősségi orvos a
zömében szülőkből és nagyszülőkből álló hallgatóság
előtt azokat a teendőket tekintette át, amit egy laikus
segélynyújtónak szükséges ismernie és megtennie, amíg a
mentő a helyszínre érkezik.
Az életmentő tanfolyamon a
szakemberek mindenekelőtt a
megelőzés fontosságát hangsúlyozták, ugyanis a legtöbb
gyermekbaleset és akut állapot odafigyeléssel, szülői példaadással megelőzhető volna.

Az újraélesztés helyes technikájét is bemutatták.

Később sok hasznos, a gyakorlatban is jól alkalmazható
tippet adtak, hogy mit tegyen
egy szülő, nagyszülő, pedagógus például fulladás, mérgezés, lázas vagy görcsös állapotok, kiszáradás és a különféle

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Orvosi ügyelet: 416-637

ANYAKÖNYVI
HÍREK

A városvédő egyesület szerepet vállal a település újkori
várossá nyilvánítása negyvenedik jubileumának megünneplésében – hangzott el a 24

emlékeztek az aradi vértanúkról, a hősi halottakról,
Irányi Dánielről, támogatták
több helyi kiadvány megjelenését és a Csuta Alkotótá-

éve működő civil szervezet
éves közgyűlésén. Mester Péter elnök a tavalyi évben végzett munkáról mások mellett
elmondta: nagyszabású szavalóversenyt szerveztek a
Könyvtárral közösen, meg-

bort, valamint a Hét Krajcár
Programot. Lefestették a hat
városi kopjafát, rendbetettek
több mint 20 sírt a temetőkben civil összefogással, ápolták a kapcsolatot a Magyarittabén, Békés testvértelepü-
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Házasságot kötöttek:
Sánta István és Czövek
Zsófia, Víg Péter és Bécsi Marianna.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Egeresi
Gábor (74 évesen), özv.
Domokos Jánosné Balogh Erzsébet (88, Murony), özv. Kiss Sándorné Harmati Mária (99),
özv. Koszti Sándorné
Benkő Julianna (86),
Szántó Gábor (80), özv.
Vári Sándorné Kecskeméti Eszter (86), Szabó
Sára Margit (76).
Nyugodjanak békében!

gyermeksérülések idején. A
Békés mellett szomszédos településekről is érkezett személyek később gyakorolhatták a csecsemők és kisgyermekek újraélesztését is.
Szegfű Katalin

Nagy feladatok várnak
a békési városvédőkre

MÁJUS 18-15.
Turul Patika (Piac tér)

BÉKÉSI ÚJSÁG

lésén élőkkel, és az elnök személyében rendszeresen tartottak városismertetést ide érkező turistáknak.
Az idei tervek közül kiemelkedő feladat a várossá
nyilvánítás témájában kiírt, és
elsősorban a középiskolásokat
megcélző helyismereti vetélkedő megszervezése, Wass
Albert-est szervezése, emlékhely felállítása az egykori
Fehér- és Fekete-Körös összefolyásánál, a mai Földvár
Bölcsőde közelében, és egy
országos programban szeretnék összeírni a hadiemlékeket,
hadiemlékműveket.
A Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület idén is 300
ezer forintból gazdálkodik. A
közgyűlésen a tagság a jelenleg mintegy 50 főt számláló
taglétszám jelentős növelését,
egyben a vezetés fiatalítását
sürgette.
Sz. K.

– önnek is szól!

Az ország második legjobb
cukrásztanulója a békési lány
Második helyezést ért el KisPál Ildikó, a BÉKSZI Zwack
József tagiskolájának 12/3. osztályos tanulója a Szakmasztár
Fesztiválon a cukrásztanulók
legrangosabb versenyében, ahol
az ország legjobb – előzetes versenyeken kiválasztott – húsz,
majd a végső döntőben nyolc
cukrásztanulója mérette meg
magát. Ildikó a tavalyi II.
helyezett Farkas Margithoz
hasonlóan békési lakos, szakmai gyakorlatát Békéscsabán
Rajki István cukrászmesternél

Je g y z e t

töltötte. Szakoktatója Kovács
Sándor volt.
A versenyen a többi versenyzőhöz hasonlóan trüffelgolyót, tiramisu tortát, gesztenye kúpminyont és díszmunkát kellett készítenie,
továbbá szakmai angol nyelvismeretből és élelmiszerismeretből szóbeli vizsgát kellett
tennie. A rangos zsűri Pataki
János cukrászmester, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke vezetésével Kis-Pál Ildikó felkészültségét emelte ki –

tájékoztatta lapunkat a szintén békési Lipcsei László cukrász mester, szakoktató.

Borzasztó kényes téma ez.
Ha elitről hall az ember,
szinte azonnal kinyílik a
képzeletbeli – Székelyföldön
valódi – bicska a zsebében,
hiszen rögvest valami kiváltságos, szűk körű embercsapatra gondol, akik élik világukat, rá sem hederítve a
szegény pórnépre. S teszik
mindezt úgy, hogy a mi pénzünket költik arrogáns képpel és gőzös aggyal. Hozzátehetjük még, hogy van is
ebben a prekoncepcióban,
előítéletben valami igazság.
Ám azt is látnunk kell párhuzamosan, hogy ez a képzet a fejünkben abból ered,
hogy az elit kifejezést hajlamosak vagyunk a mai – olykor tragikomikusan idióta
szintű – világ önfelkent politikusokból és újgazdag vállalkozókból álló csoportjával
egyenértékűsíteni, asszociálni, akár azonosítani. Na, ez
az, ami téves. Mert az elit, a
valódi, az igazi „kiváltságos”
kör egészen más. És erre a
változó, fluktuáló létszámú
társadalmi kategóriára igenis szükség van. De miről is
beszélek, kikre is gondolok?
Nos, minden társadalom
előbb-utóbb kitermeli a
saját elitjét, azaz azokat az
embereket, akik valamiben
kiemelkedőt tudnak nyújtani – legyen az bármi, a
művészetektől a gazdaság
bármely ágazatáig – és e
tehetségüket felelősen a
nemzetük javára akarják és
tudják kamatoztatni. Ezt a
réteget szüntette meg például egy tollvonással (értsd:
kivégzéssel) anno a kambodzsai rezsim.
Hogyan is jött létre ez a
kiválasztódás? Természetesen vagy mesterséges módon? Is-is. Minél inkább előrehaladott az emberiséggel a
történelem, annál inkább
tolódott ez a kettős lehetőség
a mesterséges szelekció irányába, egyre szorosabban
kapcsolódva az épp uralkodó
rendszer kivánalmaihoz. Ha
nemzeti érzelmű volt a kormányzás, akkor a saját tehetségeket próbálta megtalálni,
kiemelni és a haza szolgálatába állítani. Ha liberális,
vagy valamilyen extrém „izmus”-hoz kapcsolódó csapat
uralgott éppen, akkor vagy a
saját csoporthoz való tartozás

előnyeit élvezőkből álló (lásd
például a Bánk bánban a
merániak), vagy egy olyan –
kizárólag a saját „fajtából”
származó – elitet tűrt meg a
rendszer, amely az önmaga
fennmaradását hivatott biztosítani, és minden más feltörekvést csírájában elfojtott,
eltiport, megsemmisített.
Mi történik napjainkban,
kérdezhetjük jogosan e rövid,
nagyon vázlatos történelmi
kitekintő után? A mai magyar országvezetés egyértelműen a saját, határoktól függetlenül magyar nemzeti elit
kialakításában elkötelezett.
De ez a nemzeti elkötelezettség egyben teljesen európai
is, hisz egyidejűleg és azonos
mértékben az anyaország
határain belül élő nemzetiségek számára – mint egyenrangú magyar állampolgároknak – ugyanazt a felemelkedési lehetőséget (de felelősséget is egyben) biztosítja.
Mert e két fogalom csak
együtt járhat, csak együtt
lehet sikeres. Ha csak a szűkebb régiónkat nézzük, a
békési-sarkadi-mezőgyáni
Barkász Sándor által elindított és a Szeged-Csanádi
Püspökség és a Békés Megyei
Önkormányzat által támogatott Delta Akadémia is ezt
a szűrést, merítést és képzést
célozta meg. Ez az az akció
mára Erdélybe is átnyúlt,
ahol mintegy nyolcezer fiatalt „mértek” meg, és idéntől
már ők is aktív részesei – s
majd otthon haszonélvezői –
lesznek a délkelet-magyarországiakkal együtt ennek a
képzésnek. Nagyszerű gondolat és tett.
Végül még egy záró gondolat. A valódi kiválóságosokat, kik okosan és felelősen
tesznek majd a közjóért, egyrészt tehát a mindenkori
országvezetés – amely most
szerencsére nemzetben is
gondolkodik – neveli ki,
másrészt viszont mi, az említett pórok vajúdjuk ki magunkból. Mert mi is a közjót
akarjuk, s persze ezáltal kicsit a magunkét is. Ennek a
szimbiózisnak, kölcsönösen
gyümölcsöző együttélésnek
a sine qua non-ja (azaz el
nem hagyható) feltétele az az
axióma (értsd: vitathatatlan
igazság), mely szerint nélkülünk nincs elit, de elit nélkül
mi is csak birkanyáj vagyunk, de az elit sem megy
semmire, ha a belőlünk való
kinövés után önállóan, gyökértelenül – azaz nélkülünk
– akar csak úgy létezni, önösen, bele a világba.
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Békési győztes a helyi énekversenyen

Már nyilvánosak azok a titkosszolgálati anyagok, amelyek rögzítik Laborc Sándor titkosszolgálati vezető és az
ország egyik legismertebb bűnözőjének, Portik Tamásnak
a beszélgetéseit. Az akkori Gyurcsány – Bajnai kormány
és az MSZP vezetése tisztességtelen eszközökkel próbáltak
politikai előnyre szert tenni. Laborc bírók, ügyészek,
rendőrök és politikusok ügyeire volt kíváncsi elsősorban.
Azzal bízta meg Portikot, hogy „gyűjtsön vagy gyártson”
a Fidesz vezető politikusaira nézve terhelő információkat.
Ma már biztos, hogy az alvilág összejátszott a titkosszolgálatokkal a baloldali kormányok idején, azért, hogy a
választásokon sikereket érjenek el, a politikai ellenfeleiknek aljas módon hátrányt okozzanak. A baloldali kormányok, ha kellett, az ördöggel is cimboráltak, ha politikai
érdekeik épp azt kívánták. Portik 1994-ben az Energol Rt.
egyik igazgatója lett. Az „olajozás” során háztartási fűtőolajból gázolajat állítottak elő. Ezzel 1000 milliárd forinttal károsították meg a magyar költségvetést. Bár nyomozás indult, Portikot futni hagyta az akkori baloldali kormány. Vállalkozásai milliárdos profitot termeltek. Portik
az egész fővárost a markában tartotta, olykor rendőröket
is korrumpált, ha arra volt igénye.

Magyar földieper
kedvező áron kapható!
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 6-17:30-ig,
hétvégén 6-12:30-ig.

Békés, Múzeum köz
ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

„Az Én hangom” énekverseny idei győztese a békési Rácz Renáta.

továbbá lehetőséget arra, hogy
három zeneszámból demófelvételt készíthessen, a békési
Harem-B Studio, Balogh Máté felajánlásaként, s egy családi belépőt az Orosháza-Gyopárosfürdőbe. Második helyezett egy kistarcsai énekes,
Orbán Gábor lett. Az ő jutalma egy kétfős hosszú hétvége
Hajdúszoboszlón. A harma-

Tolongtak
az álláskeresők
Több mint 300 álláskeresőt
hívtak meg Békésről és a környező településekről a Járási
Munkaügyi Kirendeltség képzési- és állásbörzéjére április
24-én. Közel 80 munkáltató
115 álláshelyre keresett munkavállalót. Viszokainé Mári
Renáta, a kirendeltség vezetője elmondta, hogy a börze
nagy érdeklődés mellett zajlott
le, bár az eredményességét
még nem összegezték. Hozzátette: ezúttal a hiányszakmákat helyezték előtérbe, például
kőműves, villanyszerelő, szabó
állásokat hirdettek, melyekre
a kereslet szinte folyamatos, de
nem mindig találnak megfelelő szakembert. Tapasztalatunk
szerint a legtöbb álláskereső
munkát keres, de egyre többen
vállalkoznak versenyképes
szakma megszerzésére is, ezért
a felnőttképzéssel foglalkozó
szervezetek iránt is nő az
érdeklődés.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
TÁMOP pályázatból szervezte
meg megyeszerte a hasonló
képzési- és állásbörzéket, melyek a hátrányos helyzetű (alacsony iskolai végzettségű, pályakezdő, 50. életévüket betöltött, GYES-ről, GYED-ről
visszatérő, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett) álláskeresőket célozták meg. Az őket

dik helyezést pedig az újkígyósi Szabó Anita érte el, aki
négyfős családi belépőt kapott
a dánfoki szabad strandra, s
egy belépőt Orosháza-Gyopárosfürdőbe. Az egyik különdíjat idén Zsombok Réka érdemelte ki. Ő egy 20 alkalomra
szóló bérletet vehetett át,
amely a Békési Uszodába szól.
A másik különdíjas a 12 éves

eleki Márk Cintia a 2013-as
nyári szezont a dánfoki szabad
strandon töltheti majd el, ide
szól a bérlete.
A hagyományokhoz híven a
zsűri tagjai közül is felléptek
néhányan, hogy emeljék az est
fényét, így Veres Mónika és
Tóth Ádám duettben, Szécsi
Böbe valamint Heincz Gábor
gitáros énekes.
Zs. I.

Figyelem! Új helyre költöztünk!
Címünk: Békés, Rákóczi u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek 8-18 óra,
szombat 8-12:30-ig.
Telefon: 70/608-88-45

MÁJUSI AKCIÓ:
Pretender 1250 gr konzerv 269 Ft (215 Ft/kg)
Dax 1240 gr konzerv 279 Ft (225 Ft/kg)
Power dog 1240 gr konzerv 289 Ft (233 Ft/kg)
Dax 410 gr konzerv 119 Ft (290 Ft/kg)
Felix 4x100 gr alutasakos 459 Ft (1147 Ft/kg)
Dax macskatáp 299 Ft/kg
Prevital macskatáp 480 Ft/kg
Friskies macskatáp 660 Ft/kg
Dax dog 10 kg kutyatáp 1950 Ft (195 Ft/kg)
Millárió 10 kg kutyatáp 1799 Ft (180 Ft/kg)
Mixi 10 kg kutyatáp 1599 Ft (160 Ft/kg)
Charli 20+1,5 kg kutyatáp 5999 Ft (279 Ft/kg)
Tészta, tojásos 150 Ft/kg-tól
Roni szalámi,1 kg 215 Ft

A SZERZŐ FELVÉTELE.

SZABADULÁS AZ ÖNVÁDTÓL
„Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmuk van
az Istenhez” – oldalhatjuk a Szentírásban. Voltak Önök is bizonyára úgy, hogy vádolta a szívük. Amikor valami rosszat
teszünk, nem tudjuk letenni a bűn terhét, nyomott állapotban
vagyunk. Dávid, amikor elhallgatta a bűnét, szinte életereje is
elhagyta. Ne maradjunk mi sem ilyen állapotban! A lelki nyomasztó terhektől meg kell szabadulnunk! A lelkiismeret jelez és
egyre erőteljesebben jelez. Bűneinket nem tudjuk magunk
elrendezni. Isten nagyobb a mi szívünknél, menjünk Őhozzá,
öntsük ki szívünket előtte! „Minden gondotokat Őreá vessétek,
mert Néki gondja van reátok” – biztat a Biblia. A szív vádolását lecsendesíteni nem az tudja, ha elfojtjuk a lelkiismeret hangját. Amikor szembefordulunk a rossz dolgainkkal, őszintén
megbánjuk bűneinket, először Jézus Krisztussal rendezzük el,
aki életét adta értünk! Visszavár, mint tékozló fiút, hogy megbocsáthasson, és szeretetével gyógyítson minket. Ezután azokkal is elrendezzük bűneinket, akik ellen elkövettük. Ekkor a
vádolás hangja elcsitul. Annak hangja lesz erős, Aki a mi szívünknél nagyobb, és azt mondja nekünk: értetek haltam meg,
én nagyon szeretlek titeket, és megbocsátottam néktek. Az
emberi lélek igazi békességre lel.
Farkas Ernő, lelkipásztor

Évek óta sokan ismerik már
országos szinten „Az Én hangom” énekversenyt, így az elődöntőkre számos településről
érkeztek énekesek, Budapestről többen is, de Szegedről,
Nyíregyházáról és máshonnan
is. Ugyanakkor a 37 jelentkező
az eddigi legkevesebb a verseny történetében. Az április
26-i döntő – amelyre 15-en
jutottak be – sokaknak jelentett színvonalas kulturális eseményt, persze többeket vonzottak a sztárzsűritagok is.
Említésre méltó a zsűritagok
közül: a Szécsi testvérek, Böbe
és Saci, Nika, azaz Veres Mónika, Tóth Ádám az Adam’s
Comedyből, valamint Heincz
Gábor „Biga”. A régiek közül
itt volt Molnár László musicalszínész, Subosits Tamás esztéta, Steinkohl Erika színésznő.
A zsűri elnöke Izsó Gábor polgármester volt.
Ezúttal helyi énekes nyerte
meg a versenyt, a sokak által
ismert Rácz Renáta, aki már
hatodszor vett részt e megmérettetésen. Ő egyhetes családi
üdülést nyert a Polgármesteri
Hivatal fonyódi ürülőjében,

Viszokainé Mári Renáta.

foglalkoztatók bizonyos járulék- és munkabér-kedvezményben részesülhettek. Ugyanezt a
réteget szólították meg felnőttképzési ajánlatokkal, jogi és
álláskeresési ismeretek átadásával, illetve ösztönözték vállalkozóvá válásukat is.
Sz. K.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

„Adományt az adományért”
Ruha duri a békési baptista imaházban
Május 11-én, szombaton
9-13 óra között ruha duri
lesz a Teleky utcai imaház
ebédlőjében, melyhez a Bap-

tista Szeretetszolgálat biztosít Németországból hozott
ruhákat. Mindenkit szeretettel várnak!


5

2013. május 7.

Született táncos

ráfszki Zoltán művészeti vezető és Baranyai Balázs társulati
vezető ajánlottak fel. Másfél

irányvonal, tehát valami újat
szerettünk volna csinálni. Siker koronázta törekvéseinket,
és bemutattuk az Új világ című darabunkat a Rancolosseumban teltházas sikerrel.
Mivel ez egy nonprofit szervezet volt, akik biztosították az
anyagi hátteret, szerződést
bontottak, mely az együttes
feloszlásához vezetett. Még
tovább próbálkoztunk, a csapat maradt, csak a darab változott. Egy idő után, ahogy

hónap alatt kellett összehoznunk egy 90 perces, színvonalas műsort, aminek az ára
nagyon kemény munka volt.
Naponta 10-13 óra tánc.
Néptánc alapokon nyugvó
modern mozgás volt a fő

szokott lenni, elfogyott a pénz,
az együttes végleg feloszlott,
és én úgy gondoltam, hazajövök Budapestről.
– Pontosan mi hozott haza?
– Hazahúzott a biztonságérzet, melyet a szülői ház ad,

– Hallomásból tudom, hogy
hivatásos táncos voltál. Miért
hagytad abba?
– A Magyar Állami NépiEgyüttesben
táncoltam,
melynek vezetője Mihályi Gábor. 18 évesen lettem hivatásos táncos. Már 6. osztályos
koromtól kezdve néptáncoltam. Az igazsághoz még az is
hozzátartozik, hogy nem indult minden éppen zökkenőmentesen. A „munkám” megkezdése előtt egy szerencsétlen lépés miatt eltört a bokám. A tánckar vezetője, Kökény Richárd azonban kijelentette, hogy a teljes felépülésem után is számítanak rám.
Egy ideig aztán az együttesben táncoltam, de adódott
egy lehetőség, ahol korombeliekkel „rophattam” volna
együtt. Úgy gondoltam, élek
a lehetőséggel, amit ifj. Zsu-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Ha a jóképű, magas, csupa izom fiatalemberrel, a
23 éves Szabó Dániellel találkoznak az utcán,
minden bizonnyal lenne, aki csak legyintene –
tizenkettő egy tucat. Pedig nagyon is tévednek,
mert a címbéli állítást nem is én, hanem nálamnál illetékesebb, szakértő személy, Mahovics Tamás mondta róla. Én pedig meggyőződtem ezen
állítás valódiságáról.

hazahúztak édesanyám szavai:
„Végzettség kell.” Hazajöttem, felvettem a kapcsolatot
Mahovics Tomival, hogy találkozzunk. Többszöri találkozás
után ütötte fel a fejét a gondolat, hogy mi lenne, ha bekapcsolódnék
a
Belencéres
Táncegyüttes munkájába. Tamáson keresztül találkoztam
Barkász Sanyival, aki végül is
alkalmazott a Békés Drén Kftnél, ahol jelenleg is dolgozom.
– Tamás szerint neked
mindegy, milyen tánc, profi
vagy, született táncos. Erről
mit gondolsz?
– Amit csinálok, azt igyekszem 120 százalékkal teljesíteni, mióta belekerültem a
nagybetűs életbe. Én nem
merném azt állítani magamról, hogy született táncos lennék, egyszerűen csak imádom
a táncot, a mozgást, mindent,
ami a tánccal együtt jár.
– Kapcsolatod a tánccal ma?
– Hivatalosan a Belencéresnél vezetek táncpróbákat. Valójában olyan nem létezik,
hogy aki táncos, és imádja a
táncot, az nem mozdul meg
egy nap valamilyen formában.
Gugé
Következő interjúalanyunk Diószegi Eszter grafikus.

Bölcsődei munkatársakat
jutalmaztak
nehezebb, az alacsony született
gyermekszám kihat előbb a
bölcsődék, majd az óvodák
életére is.

bölcsis, Csökmei Petra és
Csökmei Péter, de a legnagyobb
tapsot Samu Martina, óvodába
készülő kislány kapta, az Icipici

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Most második alkalommal
rendezték meg a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde díjátadó rendezvényét, „Kezünk-

Pontosítás
Az előző lapszámunkban a
Békési Versünnepről közölt
cikkünkből kimaradt a
könyvtár szavalóversenyének
győztesei közül Reszelő Dorina neve, aki a Reményhír
Intézmény Eötvös József
Intézményegységének tanulója, és a 3-4. osztályosok versenyében lett megosztott első
helyezett. Az érintettől elnézést kért a szerkesztőség.

A „Kezünkben a jövő” díjjal idén kitüntetettek. Balról jobbra: Pősze Jánosné, Fodor Lászlóné, Szabó Péterné, Arató Imréné, Berczi Sándorné, Dr. Matolcsy Kálmánné. A felvételről hiányzik a díjátadáskor külföldön
tartózkodó Kis Józsefné.

ben a jövő” címmel. A május 3i ünnepségen Izsó Gábor polgármester a bölcsődei szakemberek munkájának fontosságát
és színvonalát méltatta, de
részletesen kitért a város közigazgatási átalakításokból fakadó pénzügyi nehézségeire is,
mely miatt a következő hónapokban bezárni kényszerülnek
a Bajza utcai bölcsődét.
Bereczki Lászlóné intézményvezető elmondta: a gyermekvállalás a családokban egyre

A jelenlévő szakembereknek Szabóné dr. Kállai Klára
pszichológus A kisgyermeknevelők mentálhigiénéje címmel tartott előadást, egyben
adott tippeket, hogy milyen
módszerekkel tarthatják meg
lelki egészségüket.
Az ünnepi műsorban ilyen
összeállításban először lépett fel
a városi óvónőkből és bölcsődei
gondozókból álló kórus, színpadra állt a zeneiskola néhány
növendéke, szavalattal két volt

kis mese elmondásáért.
Később a városi bölcsődék
kollektíváinak döntése nyomán több évtizedes munkájukért elismeréseket adtak át a
szektor nyugdíjasainak. A
„Kezünkben a jövő” díjat idén
Szabó Péterné Pöszike, Kis
Józsefné Erika, Fodor Lászlóné Icu, dr. Matolcsy Kálmánné Margit, Berczi Sándorné
Pöszike, Arató Imréné Eszter
és Pősze Jánosné Margitka
kapta meg.
Sz. K.

REGGELIZZ, MINT A KIRÁLYOK…
A régiek tudták, mint beszélnek: Reggelizz, mint a
király, ebédelj, mint a polgár, vacsorázz, mint a koldus! Ma
is ez lehet a kiegyensúlyozott táplálkozás alapja. A teljes
értékű reggeli tartalmazza, amire a szervezetnek a nap
folyamán szüksége lehet. Milyen a jó reggeli? Amitől egész
nap energikusak leszünk, és kerülni fogjuk a nassolást.
Például zöld tea mézzel vagy friss gyümölcslé, tojás, teljes
kiőrlésű lisztből készült kenyér megkenve vajjal (nem margarinnal), sajtok, répa, retek, uborka, paradicsom.
A teljes értékű reggeli elfogyasztása után jóllakottan,
mégis könnyedén kezdhetjük a napot, hiszen elegendő
energiát biztosítunk magunknak a munkához vagy a tanuláshoz a délelőttre. A fehérjében (de nem húsban), rostban
gazdag reggeli jelentősen javítja az étvágy kontrollálását, és
csökkenti az egészségtelen, zsírokban és cukorban gazdag
esti nassolást. A gyerekeknek különösen fontos a reggeli,
hiszen már komoly tudományos felmérések is igazolták,
hogy az otthon bőségesen reggeliző gyerekek sokkal jobban
teljesítenek az iskolában. Ennek oka, hogy az agyműködés
a bevitt energia nagy részét felhasználja.
Ha valaki eddig soha nem reggelizett, 3-5 nap tudatos
odafigyeléssel átállíthatja szervezetét az egészségre!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A Gyermekjóléti és Csa- ges és egészségkárosodott
ládsegítő Szolgálat az évköz- egyaránt eltölt egy vidám délbeni gyermekvédelmi tevé- előttöt a Ligetben, úgy, hogy a
kenysége mellett, a tavaszi és részvételért mindenki vihet
nyári időszakban kifejezetten haza valami jelképes ajándéodafigyel a gyermekekre, a kot. Célunk, hogy a sport
prevenciós programokra. Má- minél többeknél jelen legyen a
jusban a Dánfokon megrende- hétköznapokban.
A futónapot a Nyári
zésre kerülő Gyermeknapon
gyermeki jogokról, kötelezett- Dánfoki Tábor követi, mely
ségekről világosítjuk fel a gye- előre tervezetten az idei évben
rekeket. Ehhez kapcsolódóan is hat héten át fog hasznos
tevékenységet
alkotópályázatot és tesztet szabadidős
nyújtani a Dánfoki Üdülőkészíthetnek a gyerekek.
Egészségnevelés és védő központban.
Programjaink pontos időkampányunkhoz kapcsolódóan idén is megrendezzük a pontjait a helyi médiában
„Fuss a Nyárba” nyárindító tesszük közzé, kérjük, vegyefutóversenyünket június 3. nek részt a rendezvényeinken.
hétvégéjén. A programon a Önökért dolgozunk!
Guskáné Kiss Mónika
város apraja-nagyja, egészsé-

Pályázat
a Vállalkozói Alap
felhasználására
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2013.
évi költségvetésében tervezett
Vállalkozói Alap felhasználására, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, őstermelők részére. A részletes pályázati kiírás

letölthető a www.bekesvaros.hu
honlap Közérdekű információi
közül, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A pályázatok beadásának
határideje: 2013. május 15.
16 óra.
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INGATLAN
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, összkomfortos 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.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes
családi ház garázzsal, melléképülettel
eladó. Érd.: 70/26-43-827.
Veres Péter tér 8 A-ban 55 m2-es, egyedi
gázos, erkélyes lakásomat belváros egyszobás lakásra cserélném, második emeletig. Tel.: 30/406-29-59.
Szabó Dezső utca 24. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ház eladó vagy kiadó. 30/51404-68.
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.
Komfort nélküli ház eladó a Lánc u. 19.
alatt. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/
546-78-99.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető. Tel.: 70/36-11-973.
Régi építésű kétszobás családi ház eladó.
Tel.: 30/590-69-38.
Karacson ÁBC mögött 3. emeleti, 1 + 2
félszobás lakás áron alul eladó. Érd.:
20/41-32-887.
Ház bontásra eladó. Érd.: 66/415-308, 1720 óra között.
Rákóczi u. 20. alatti ház eladó. Érd.:
70/545-96-08.
Ház eladó vagy emeleti lakásra cserélhető. Érd.: 30/739-62-58.
Fürdőhöz közel háromszobás, összkomfortos, tehermentes családi ház áron alul
sürgősen eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Békésen háromszobás családi ház műhellyel, ipari árammal eladó. 70/406-26-48.
Komfort nélküli ház olcsón eladó. Érd.:
70/54-57-314.
Békésen 3+2 félszobás, központi gáz- és
vegyestüzelésű családi ház kertvárosi
részen áron alul eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-324.
Háromszobás családi ház kertészkedésre
vagy vállalkozásra alkalmas nagy telekkel
eladó. Tel.: 66/410-323.
Fáyn felújított, földszint lakás sürgősen
eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Kétszobás, egyedi fűtésű, állattartása alkalmas kertes ház nagy kerttel eladó vagy
tömblakásra cserélhető. Kecskeméti u. 51.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Építési telek eladó a Pesti u. 23. alatt. 20/
974-19-55.
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti, nagyerkélyes, teraszos lakás eladó. Tel.: 20/
383-41-45.
Rákóczi u. 3-ban II/24. számú, egyedi vízés gázórás, 1 + félszobás lakás olcsón
eladó. Érd.: 70/63-89-231.
Nagykertben téliesített nyaraló fizetéskönnyítéssel eladó. Szőlő, villany, kövesúthoz közel. 30/24-24-598.
Régi típusú ház eladó Békésen. Vízparti
gyümölcsös kerttel csendes környéken.
Te.: 70/94-55-102.
Teleky u. 20. alatti különbejáratú, 62 m2es, komfort nélküli kétszobás önálló házrész melléképülettel eladó. Érd.: 30/30624-08.

Apróhirdetések
Békéscsabán a Kőrösi Csoma Sándor
utcában kertes ház eladó. 20/97-25-902.
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.
Tóth utcában parasztház áron alul, 3 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/95-22-466.
Nagykertben kétszobás, nappalis ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel eladó
3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Ház eladó 3,5 millió Ft-ért. Hitel nincs rajta. Bármit beszámítok, csere is érdekel.
30/433-97-90.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Tompa u. 23. alatti közművesített kertes
ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
20/921-68-71.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Vásárszél 7/A-ban III. emeleten egyszobás
lakás eladó. Egyedi mérős, kis rezsiköltséges. Irányár: 5,4 millió Ft. Tel.: 20/228-58-66.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Karacson 4. emeleti, 58 m2-es, kétszobás,
erkélyes lakás eladó 5,6 millió Ft-ért. Saját
tárolóval. Érd.: 70/866-88-76.
Eladó a Dózsa György utca 15. szám alatt
régi típusú, kétszobás, összkomfortos ház
nagy portán. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/
412-070, délután.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304.
Ady 8/C-ben a IV. emeleten 76 m2-es, háromszobás, felújított, egyedi órás, erkélyes, 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 másfélszobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Fábián utcában 70 m2-es alapterületű,
összkomfortos családi ház eladó. Érd.:
20/357-05-52. Irányár: 6,55 millió Ft.
Budapesten a XII. kerületben, a Süllő utcában egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó 6,6 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
Régi építésű, kétlakásos ház eladó az
Arany János u. 9. alatt. Ár: 7,5 millió Ft.
Tel.: 66/634-112.
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, összkomfortos családi ház melléképülettel beköltözhetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Felújított családi ház sürgősen eladó vagy
Győr környékire csere is érdekel. Irányár:
8,8 millió Ft. Érd.: 70/77-15-038.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétlakásos, különbejáratú kertes ház
eladó 12 millió Ft-ért. Érd.: 20/331-69-82.
KIADÓ INGATLAN

Békéstől 6 km-re, kövesút mellett hétvégi
ház kiadó. Bútorozott, víz, villany, csempekályha. Érd.: 20/463-25-33.
Békésen, a Rákóczi 1/a. alatt 70 négyzetméteres üzlethelyiség kiadó! 70/
608-88-45.
Nagykertben kövesút mellett kerti ház kedvező feltétel mellett kiadó. Érd.: 30/45367-17, 70/578-19-09.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: MÁJUS 14. KEDD 12 ÓRA.

Szarvasin IV. emeleti kétszobás lakás
albérletbe kiadó. 70/450-43-42.
Kossuthon garázs kiadó. 30/538-79-15.
Bútorozott szoba egyedülálló hölgynek
kiadó. Érd.: 70/312-64-38, Nagyné.
INGATLANT KERES

Kisebb házat vagy kertet vennénk lakható
házzal Békésen havi 50 ezer Ft részlettel.
Ügyvédi szerződéssel. Tel.: 20/43-41-480.

KERT
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tárolóhelyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó: 2 db 185/70 R14 WYNSTAR PHASER R23 használt nyári gumi, profilmélység 5mm 5000 Ft/2db-ért. Tel.: 20/4341-480.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval,
sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és gumikerékkel eladó. 30/981-57-60
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Simson Star jó állapotban eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Skoda 120L friss műszakival, megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 66/411-027.
1,6-os bordó színű Opel Vectra jó állapotban, kétéves műszakival eladó. Tel.: 30/
27-60-182.

ÁLLAT
2 db 70-80 kg-os süldő eladó. 66/643-164.
150 kg-os hízó eladó a Durkó u. 4. alatt.
Érd.: 66/416-580, délután.
Hagyományos egyéves kakasok eladók
magra vagy vágásra 2000-2500 Ft-ért.
20/463-25-33.
Kb. 40-70 kg-os süldőket keresek megvételre. Tel.: 20/331-30-09.
Gyöngyöstojás és kistestű kotlók eladók.
Érd.: 70/414-31-39.

TÁRSKERESÉS
Özvegy nő keresi társát 70 év körül.. Legyen
káros szenvedélytől mentes és minden
szempontból rendezett. 70/20-40-112.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Eladó végzettséggel, érvényes eü. könyvvel konyhai kisegítői, takarítói, betanított
munkát keresek. Bármilyen munka érdekel. Tel.: 70/201-68-57.
Bevásárlói, vízhordói (ártézi kútról) munkát keresek. 20/36-00-470.
Megbízható személy takarítói, vasalói
munkát keres. Tel.: 70/23-63-613.
Kerti munkát, ház körüli munkát keresek.
Érd.: 30/714-53-95.

EGYÉB
Tornádó típusú elektromos kerékpár eladó
Muronyban 50 ezer Ft-ért. 70/273-66-99.
240 literes, hatrekeszes fagasztószekrény,
Tornádó elektromos kerékpár eladó. Érd.:
30/55-75-337.
Újszerű, 60x170 cm-es, calvados színű
vastag munkalap mosogatónak, asztalnak, és 4 db párnázott, erős szék eladó.
Tel.: 66/739-890, este, 30/530-96-23.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Nagy Robi-hoz váltvaforgatós eke eladó.
66/643-416.
Bontott cserép eladó. 70/252-45-02.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal,
háromrészes ülőgarnitúra, gázpalack, 7 dles befőttes üvegek. Érd.: 30/739-62-58.
Új 80A-h Warta akkumulátor garanciával
eladó. Érd.: 20/93-93-211.
Górés kukorica eladó. 30/232-29-89.
Muzeális értékű, német gyártmányú,
Excelsior típusú kukoricadaráló eladó 50
ezer Ft-ért. Érd.: 30/269-04-17.
Több száz feleslegessé vált könyv (nem
regények) eladó. Érdeklődni minden vasárnap a békési bolhapiacon, vagy a 30/
603-18-70-en.
Honda motoros benzines fűnyíró eladó.
30/254-36-86.
Óceán Mániás és Mi Világunk matrica
eladó, elcserélhető. Békés, Kopasz u. 23.
70/58-62-690.
120l-es Hajdu bojler felújítva eladó. 70/21600-92.
Fényterápiás készlet és forró gőzös porszívó vasalóval sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.: 70/296-49-14.
Újszerű gyerekágy, járóka, bébikomp, babakocsi, fürdetőkád tartóval, futószőnyegek
eladók. 30/554-53-66, 66/739-890.

Rossz akkumulátort vásárolok. 30/25436-86.
Eladó: két családnak is alkalmas ház, jó
állapotú szekrénysor, rekamié, heverő, fotelek. Érd.: 70/222-10-48, 66/643-342.
Eladó: 2 db barna íróasztal, fehér üveglapos íróasztal, kisméretű ruhásszerkény,
hősugárzó, rekamié, dohányzóasztal.
Érd.: 30/95-22-466.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
113x70x6cm-es Koko kókuszmatrac jó
állapotban 5.000Ft-ért eladó. Érdeklődni:
30/414-87-95.
Rossz hűtőt, tévét, mosógépet, centrifugát, vashulladékot vásárolok. 30/25436-86.
Bontásból kisméretű tégla és cserép
eladó. Érd.: 70/77-21-667.
HP 1050 nyomtató olcsón, jó állapotban
eladó. Érd.: 70/570-02-06, 70/232-83-89.
Babakocsi, elektromos háromkerekű rokkantkocsi, BMX kerékpár, automata mosógép, trambulin, fehérített fűzvessző
eladó. 30/590-69-38.
Új háti permetező 19 ezer Ft-ért, slagok 30
m 3000-5000 Ft-ig eladók. 70/236-35-37.
Bontásból ajtólapok, 150x100-as szárnyas
ablakok eladók. Segédmotorra, fűnyíróra
cserélhetők. 66/739-890.
Csepel varrógép, gobelin kép és üst eladó.
70/612-83-74.
Rotációs kapához gyári vaskerék eladó.
Tel.: 20/331-30-09.
180x100 cm teleajtó, bogrács állvánnyal,
régi konyhaszekrény tolóüveg eladó.
70/236-35-37.
Május 1-jén a Csíkos utca környékén
elhagytak egy gégemikrofont. A becsületes megtaláló kérjük hívja a tulajdonost: 20/203-47-17.
Safe+ cumis lázmérő kibontatlan állapotban, 3 funkciós fa etetőszék olcsón eladó.
Érd.: 70/570-02-06, 70/232-83-89.
Színes Orion tévé eladó. Érd.: 30/38-13-727.
Kerti kőgrill eladó. 70/275-34-65.
Útitársat keresek a csíksomolyói búcsúba, május 17-21-ig. 30/94-55-433.
2 db mágneses lepedő eladó (200x100as). Tel.: 70/236-83-25.
Fa tüzelésű bojlert keresek megvételre.
30/57-33-469.
Újszerű 1400 W-os porszívó, tollasütők,
vadászbakó, dohányzó és szobaasztalok,
polgári ágy + betétek, matracok eladók.
70/236-35-37.
Eladó vagy ingyen elvihető jó trágya. Érd.:
70/222-10-48.
Whirpool mosógép 10 ezer Ft-ért eladó.
30/457-23-02.
Eladó: kukorica, őrölt édes és erős fűszerpaprika, vegyes méz, sertés zsír, tojás.
Tel.: 30/99-61-315.
Csősatu állvánnyal, egyengetőlapok, műanyag kanalas kétfülőű kiskosár, kenyereskosár vesszőből, poharak. 70/236-35-37.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412070, délután.
Szecskavágó, 200 l villanybojler, 4 méteres
betonvályú, fejőgép eladó vagy malacra,
hízóra cserélhető. Érd.: 66/643-164.
Eladó P3-as számítógép, egy számítógép
ház táppal, cd íróval, cd olvasóval, 2db
128 MB sd ram. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: Indesit nagy fordulatú mosógép
motor 6000 Ft-ért, 2 db 17” sm kerék, alu
öntvény 6000 Ft-ért. Érd.: 20/43-41-480.

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás,
komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.
– Békés, Veres P. tér 7/A. V. 15. szám alatti 2 szobás,
komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 2.300.000 Ft.
– Békés, Veres P. tér 7/A. V. 13. szám alatti 2 szobás,
komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 3.200.000 Ft.
– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti 47 m2-es üzlethelyiség. A vételár: 7.800.000 Ft.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
• Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: 30.000Ft+ÁFA /hó.
• Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
• Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlethelyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó.
• Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)
garázs. A bérleti díj: 5.000Ft+ÁFA /hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2013. május 17. (péntek) 12 óra.

Örömzene az Örömhírről
Sokáig emlékezetes kulturális és lelki élményt kaptak a
hallgatók a holland Shirchadasj

ragadó énekkel és pantomimmal a Szentírásban olvasható
csodás történeteket idézték fel.

& Band gospel kórus és zenekar
május 2-i koncertjén. A fellépők 1300 km-ről érkeztek a
nyolc magyarországi városi
érintő körútjuk részeként Békésre, ahol a református templomban léptek fel zsúfolt padok
előtt. A „Csoda” című előadás
során a művészek lendületes
hangszeres zenével, magával

Látványos kétórás koncertjük
során magyar nyelvű dalt is
énekeltek. A hangversenyt a
Credo Alapítvány is támogatta,
míg a Magyar Református Szeretetszolgálat szegényeket segítő munkájához adományt gyűjtött. A fellépés végén felállva
ünnepelte a holland vendégeket
a lelkes békési publikum. Sz. K.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

A békési „özönvíz” után
Nemrégiben a békési Baptista Imaházban mutatták be a
Noé és az özönvíz című gyermekmusicalt, melyet a Dagmar
és Klaus Heizmann zeneszerzőszövegíró házaspár jegyez. A
magyarra fordítást, a hangszerelést, a díszleteket a Békési Baptista Gyülekezet tagjai végezték, illetve készítették el. Közel
70 ember három hónapos munkájának eredményeként volt
látható ez a bibliai történetet
feldolgozó gyermekmusical.
– Az alkalomra nagyon
sokan eljöttek, zsúfolásig megtelt az imaház. Talán olyan
szorosan lehettünk együtt,
mint annak idején az életmen-

tő bárkán utazók. A darabot
még háromszor mutattuk be:
Köröstarcsán, Bélmegyeren és
Muronyban – számolt be lapunknak Lisztesné Piroska és
Somlyai Imre, akik lapunkon
keresztül mondtak köszönetet
a díszlethez tartozó fonott
bútorokat rendelkezésre bocsátó Bécsi Mátyásnak, illetve a
Fakuckó játékboltnak a kölcsönkapott jelmezekért.
A fülbemászó zene és a
gyermekek énekének sikerét a
musical végén felhangzó tapsvihar jelezte. A bemutató bibliai hátterének magyarázatát
Péter István lelkipásztor adta
át a hallgatóságnak.
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Berill Ékszer és Zálogház

Fiatal megyei tehetség is
indul a Kajak Világkupán
A békési Kovács Gábor tanítványa, Tótka Sándor is
rajthoz áll május 10-12-én a
szegedi Kajak-kenu Világkupán. Storcz Botond szövetségi
kapitány K-1 200 méteren,
azaz olimpiai távon számít a
gyomai fiúra. Ez már önmagában is hatalmas eredmény,
hiszen nem egészen 19 évesen
csak a sportág legnagyobb
alakjai tudtak világversenyen
rajthoz állni, ráadásul rögtön
egyéni versenyszámban.
Szegeden tulajdonképpen
világbajnoki mezőny gyűlik
össze, több mint ötven ország
jelezte részvételi szándékát. Sanyi a magyar csapat legfiatalabb tagjaként állhat rajthoz.
Tavaly még az Ifjúsági Európabajnokságon nyert három
aranyérmet, idén januárban
pedig az Ausztrál Olimpiai
Fesztiválon triplázott. A szege-

di Világkupán már a felnőttek
mezőnyében a világ legjobb
kajakosai között versenyezhet.
Tótka Sándor május 11-én
délután az elő- és középfutamokban versenyez, majd a
remények és elvárások szerint
másnap délelőtt a döntőben is
láthatjuk. A nagyszabású
sporteseményt az M1 és az
Eurosport televízió is közvetíti.

Pályázatból mehetnek
a határon túlra
A Dr. Hepp Ferenc Iskola
hetedikesei a Bethlen Gábor
Alapkezelő pályázatának keretén belül kirándulást tesznek 2013. május 13-16. kö-

szülten érkeznek a kirándulásra, hogy a valóságban is felfedezzék azt, amit addig könyvekből és az internetről megismertek. Hazatérés után szá-

METHOD FEEDER
ETETŐKOSÁR SZETT
Mindig vannak kísérletező
horgászok, akik hasznos ötletekkel látják el a horgászcikkgyártókat. Ilyen találmány a
method feeder kosár is, amelyet
Magyarországon is forgalmaznak. A method kosár kialakítása: lapos aljú, keresztben ívesen
bordázott, csúszó és fixen, önakasztósan is használható. Súlyát ólommentes nehezék adja,
váza a vízfenék színéhez illő
műanyag. Mivel a method
kosár egy módszer, a feederes
horgászaton belül is megvannak azok a segédeszközök,
amik a method feeder szettet
alkotják. A method kosárhoz
használt töltőforma segíti a
kosár egyenletes etetőanyagtömörítését. Használata egyszerű: a főzsinórunkat átvezetjük a kosáron, majd felkötünk
egy 8-as méretű forgót a forgó
szabad végére, egy rövid előkét
kötünk kb. 4-5 cm-re. Kisebb,
de erős horgot használjunk.
Csalizzuk fel a horgot, tegyük
bele a töltőformába a csalizott
előkét, majd a készre kevert
etetőanyagot tegyük bele a formába, és a tetejébe nyomjuk a
kosarat, a jól megtömörített
etetőformát, és már dobhatjuk
is a kiszemelt jól bevált helyre.
Állóvízen és folyón is kiválóan
használható. A szett tartalmaz
három különböző súlyú etetőkosarat, ami azonos nagyságú,
egy töltőformát és három darab
forgót. Használata egyszerű, a
fogást segíti, ezért ajánlott.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten
Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30
Postacím:
5630 Békés, Pf. 61.

zött Nagyszalontán, Ko lozsvárott, Széken, Tordán,
Csucsán. A kirándulás célja,
hogy ismerjék meg tanulóink a terület földrajzi adottságait, történelmét, kiemelkedő művészeit, néphagyományát, illetve az ott élő
gyerekek életét.
A gyerekek előzetes feladatok végrehajtása után felké-

mot kell adniuk a megszerzett
tudásról, valamint élményeiket meg kell osztaniuk egy
témanap keretében az iskola
többi tanulójával.
A kiránduláshoz Békésről
szóló kiadványokkal és apró
ajándéktárgyakkal hozzájárult Békés Város Polgármesteri Hivatala és néhány békési vállalkozó.
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kreutzer, „kereszt” szó származéka.
A román leu és a bolgár leva az oroszlánról nyerte nevét – könnyű kitalálni: azért,
mert az érmékre ezt a képet verették. A
korona nevű pénzt használó országok érméin pedig – micsoda meglepetés! – korona
volt látható. Horvát szomszédaink kuna
nevű pénze egyszerűen nyestet jelent –
ennek az állatnak a bőre szolgált fizetőeszközül náluk a középkorban, maga az állat
Szlavónia címerében látható is. Ennél is
különlegesebb az udmurt konyi (váltópénz)
esete: a jelentése: „a mókus ára”.
A font, a hajdani líra és márka egy-egy
tömegmértékegységnek köszönheti a nevét.
Ki hinné viszont, hogy a dollár és a tallér
ugyanarra a szóra megy vissza: a Joachimstahlerre, a Joachim-völgyi pénzre, amelyet
1500 körül verettek egy ezüstbányában.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁJUS 7-21. KÖZÖTT
Május 8. szerda 17 óra
Szilágyiné Szabó Ágnes Tangram című könyvének bemutatója.
Könyvtár
Május 9. csütörtök 17 óra
Sursum Corda-díjátadó ünnepség.
Kulturális központ
Május 10. péntek
Véradások a Vöröskereszt szervezésében 8-11
óráig Bélmegyeren a művelődési házban, 12-15
óráig Tarhoson a közösségi házban.
Május 11. szombat 9 órától
Szülőakadémia. Előadó: Molnár Róbert.
Kulturális központ
Május 11. szombat 10-16:30
VII. Nefelejcs Vigalom. Bővebben a címoldalon.
Tájház

HÉTVÉGE

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

Horgász
szemmel

Mindannyian kapcsolatban állunk a
pénzzel – de honnan ered ez a szó? A bankkártyák és – jegyek előtt évezredes karriert
futott be a pénzérme, és az a felhasznált
alapanyag minőségének függvényében
képes volt deformálódni. A penny és a
Pfenning a pénzverés vagy a használat
során belapulhatott, ezért nevezhették el a
serpenyőről (angolul pan, németül pedig
Pfanne). A Pfenning neve szláv közvetítéssel a magyarba is bekerült, ebből alakult ki
a pénz szavunk. A forint a fiorinónak
(Firenze virágdíszes pénzének) magyar változata, 1325-től verette Károly Róbert, a
fillér pedig a Vierer (négyes) német szó torzulása, eredetileg a négykrajcárost hívták
így, majd lett az összes magyar fizetőeszköz
századrésze 1892-tól 1999-ig („elméletben”
még ma is létezik). A krajcár Mária Terézia
országlásától a fillér bevezetéséig díszlett, a

Május 11. szombat 12-18 óra
Békési Nyugdíjasok Egyesülete zenés ebédje.
Dübögő étterem.

Május 13. hétfő 18 óra
Aradi Lajos: A Pilis és a pálosok című előadása a
Hazatalálás sorozatban. A belépés díjatlan.
Kulturális központ
Május 16. csütörtök 17 óra
Kovács Krisztina és Szántó Barbara fotókiállítása.
Kulturális központ
Május 17. péntek 16 óra
Bio Konyha előadás a kenyérsütésről.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,
a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

NEM BOLDOGÍT

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BALLAGÁSI AKCIÓ!
Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez
kedvezô
ô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Egy nyelvet beszélünk

Május 18. szombat 18 óra
Békési FKC – Hajdúnánás KSE bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Meghívó a Sursum Corda-díjátadóra
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 KÉSZ által alapított Sursum Corda-díjakat az egészségügyi
és szociális területen kiemelkedőt teljesítő békési személyiségeknek.
Fellépnek Bagoly lászló és kollégái, tanítványai, valamint Kelemen Orsolya és Kovács Csilla.
A belépés díjtalan.
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