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Lapunk elé…
A tavasz közeledtével sűrűsödnek az események a városban. Lapunk munkatársai igyekeznek mindenhol megjelenni,
és tudósításaikkal olvasóinkat
is képzeletben „elröpíteni” az
előadások, kiállításmegnyitók,
táncos és zenés fellépések,
óvodai és iskolai rendezvények
helyszínére. Jelen alkalommal
olvashatnak többek között Lukács Eszter hímző népi iparművész minap megnyílt életműkiállításáról, az óvodások és iskolások közlekedésbiztonsági
rajzversenyének eredményéről,
a biokultúra iránt érdeklődők
sikeresen debütált szakköréről,
egy világutazó könyvbemutatójáról, valamint a kommunizmus
áldozataira emlékező rendezvényről. Mindenkit hívunk a
március 15-i nemzeti ünnep
rendezvényére is!

Megvan a költségvetés: az egyensúly művészete
csökkenése miatt a város működési keretei igencsak beszűkültek. Az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza, a
nem kötelező jellegűek ellátására a városnak kell a pénzt
összeügyeskedni. Idén nem
várt kiadást okoz nem csak az
önkormányzati, hanem más,
állami fenntartású intézményekben tanulók étkezésének a

Ennek nevezhető a város
idei költségvetésének megalkotása és véghezvitele, jegyezték meg többen is, miután a
városatyák (akik közül a városvezetést adó Jobboldali Összefogás képviselői szavaztak
igennel) elfogadták az idei szigorú számadatokat. A feladatalapú állami támogatás és az
itt maradó adómérték jelentős

megoldása. Ez eddig nem
önkormányzati feladat volt. A
visszafogott, takarékos gazdálkodás mellett a város vezetése
igyekszik az eddigi eredményeket megtartani, Békést működtetni. Így, a nehézségek
ellenére is támogatja a kultúrát, a sportot, a művészeteket,
hiszen ez valamennyi békési
ember érdeke. Elképzelhető,

hogy szükség lesz bizonyos
átszervezésekre, de úgy, hogy a
lakossági szolgáltatások ettől
semmilyen csorbát ne szenvedjenek. A szociális támogatások
rendszerét nem változtatták
meg, sőt a közgyógyellátás
keretét bővítették is. A jelentős, mintegy 1,4 milliárdos fejlesztések elsősorban az energiatakarékosságot, a működési

költségek csökkentését szolgálják. Az önkormányzat minden eszközével azon lesz, hogy
nagyobb fennakadások nélkül,
sikerrel vegye az útjába kerülő
akadályokat, és bízik abban,
hogy a folyamatokra a kormány is figyel, amelynek eddigi és jövőbeni támogatását
tisztelettel köszönik és várják
továbbra is.


Csodálatos este a klézsei csángómagyarokkal
A KÉSZ békési szervezete és személyesen Sándor-Kerestély Ferenc titkár kapcsolat- és barátságtartó, az est
házigazdája – hívására, valamint a Jantyik Múzeum vendégeként is érkeztek Békésre a
messzi földről származó csángómagyarok. Magyarok, mégpedig a javából, Klézséről, a
ma Romániához tartozó Moldvából. Mint vezetőjük, mentoruk, egybentartójuk, írójuk,
költőjük, Duma András
mondta, már a honfoglalás óta
ott vannak, az akkor a Kárpátmedencén túl elterülő nemzetünk határőrzőjeként. A történelem több hullámban vetett
még arra erdélyi magyarokat.
Ők együttesen és mégis valamelyest elkülönülten alkotják
az ősi nyelvét, kultúráját és
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Milyen stílusú zenét
hallgat legszívesebben?

katolikus vallását évszázadokon át megőrző moldvai csángómagyarságot. Az András
háttérvezérletével, a hat
asszony és a tilinkós ember

által eredeti népviseletben bemutatott guzsalyas emlékezetes ízelítőt adott népdal- és
tánckultúrájukból. Köszönet
érte! Mint ahogy köszönet ille-

ti az est hangulatát megadó
Belencéres Táncegyüttes fiataljait és a hagyományaikat
kutató, róluk számtalan könyvet kiadó újkígyósi Harangozó

Imrét is. Előadásában - mondandóját összerímeltetve a bevezető Wass Albert- „tanmesét” elmondó dr. Pálmai Tamáséval, a házigazdáéval és a
vendég előadóéval egyaránt –
arra figyelmeztetett, hogy a
nagy csángókutató, Domokos
Pál Péter 1930-as években
elmondott szavai ma is érvényesek: a székelységnek, de az
összmagyarságnak is azt a
beolvasztásos, asszimilációs
sorsot szánnák a világhatalmak, amit a moldvai csángóknak. Az estét a Hégely Laci
bácsi által elkezdett, a vendégek bekapcsolódásával folytatott csángó himnusz eléneklése zárta, melyet a meghatódott, a Galériát zsúfolásig
megtöltő közönség felállva
hallgatott végig.
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és az Iparos Dalárda. 1898-ben történik meg
az ipartestület zászlójának felszentelése.”
Sokáig ebben az épületben mozi is működött. A ház hátsó részében a gondnok
lakott. Sokáig élt itt Kocsor István gondnok, akinek italkimérése is volt. Az
államosítások után
a
KIOSZ-nak
mint jogutódnak a
székháza lett. A
rendszerváltozás
után újra az Ipartestületé. Az utcasorban álló L alakú
ház ablaka részben
félköríves. A homlokzaton alul lábazati párkány húzódik. Az
ablakok alatt egyenes könyöklőpárkányok
vannak. A jellegzetes kisvárosi építmény városképi szempontból és kultúrtörténeti
okok miatt érdemel helyi védettséget.
Bíró György, városvédő

A Kossuth utca 17. szám alatti középületünk ugyan nem hordoz magán műemléki
szempontból különösebb építészeti értéket,
várostörténeti okok miatt mégis jelentős
építményeink egyike.
Dr. vitéz Durkó
Antal Békés nagyközség története
című művében a
189. oldalon a következőket írja: „A szabadságharc után a
céhrendszer megszűnt, és ezek helyét
négy ipartársulat
foglalta el. 1884-ben
a törvény értelmében ezekből alakult meg az ipartestület
Benczúr Sámuel elnökletével 272 taggal (…)
1889-ben épült az ipartestületi székház, amelyet hét év múlva, 1896-ban már bővíteni kellett. 1893-ben kezdi meg működését az Iparos
Olvasókör, az Iparos Ifjúsági Önképző Egylet

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a
Forradalmi Emlékműnél. A békési
polgárságból igen kevesen jelentek
meg a február 25-i ünnepségen. Beszédében Mucsi András önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlés
alelnöke ennek feltételezhető okairól
is beszélt.
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– A kommunizmus megítélése nem egyértelmű a mai magyar társadalomban. A 19. századi utópiát, a kommunizmus eszméjét néhány
tűnődő elme gondolta ki és vetette papírra, de
a 20. század már véres ízelítőt kapott abból,
mit is jelent a gyakorlata. De a kommunizmus
nem mindig szörnyűségekkel jelentkezett,
tudott emberi arcot is mutatni, a hatvanas-hetvenes évekre máig sokan nosztalgiával emlékeznek vissza.
A történelemtanár szónok később arra emlékeztetett, hogy az emberiség történetében
egyedülálló az a hatalmas szenvedés, amit a
kommunizmusnak nevezett rendszer zúdított
az emberiségre. A bolsevizmus országonként
más és más formát öltött, de közös jellemzőjük
a diktatúra, az emberi jogok lábbal tiprása, a
gyilkosság és a vallásüldözés.
Mucsi András beszélt az áldozatokról: a
népirtások, a koncentrációs táborok és börtönök áldozatairól és az éhínségben meghaltakról. Mindez az elmúlt száz évben becslések sze-

rint 100 millió ember életét követelte a kommunizmustól sújtott országokban, csak
Kínában 30-40, míg a Szovjetunióban 12 millió halottal számolhatunk.
– Összeomlott a Szovjetunió, és vele együtt
a többi csatlós ország „szocialista” hatalmai. A
volt elvtársak ma az egyes országokban nagyrészt meghatározói a politikai életnek. Sajnos

ennek a gyilkos eszmének ma is vannak hívei,
és több országban is öl a vörös vírus.
Emlékezzünk azokra a tízmillióra, akik ennek
az eszmének estek áldozatul – zárta gondolatait a szónok.
Később koszorúzásra került sor. A pártok
közül csak a Fidesz és a KDNP koszorúzott. A
megjelent lakosok gyertyákat gyújtottak és
helyeztek el az emlékműnél, a kommunizmus
magyar és köztük békési áldozatai iránti
kegyeletből.
Sz. K.

A BÉKÉSI ÁRTÉZI VÍZ
Békésen 1927-ig két artézi közkút volt, az egyik a
főtéren, a másik a vásártéren. A főtérit 1914-ben fúrták, felépítményét pedig 1918-ban adták át, a turulmadár 1929-ben került a tetejére, ekkor kapta a szép
kivitelű csapokat is. A búzapiac téri ártézi kutat 1927ben 720 méter mélyen tárták fel, vize 38°C-os és erősen kéntartalmú volt. Az Asztalos utcai kút fúrását
ugyanebben az évben engedélyezte az alispán. 730
méter mélyen 43° C-os forró vizet találtak. A kút újraátadása 2010-ben volt.
Időközben a búzapiaci
megszűnt. 1943-ban az
Asztalos utcai kút vizét
az Országos Földtani Intézet, az Országos Közegészségügyi Intézet és
a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Orvosi- FOTÓ: GA-PIX FOTÓ
Vegytani Intézete vizsgálta. Az elemzésekből kiderült: „az Asztalos utcai kút
vize a benne oldott ásványi anyagokkal nemcsak eléri,
hanem túlhaladja azt a mértéket, amikor az illető vizet
ásványvíznek minősíthetjük.” A víz hőmérséklete
41,2° C-os, színe barnássárga a növényi eredetű
szerves anyagok miatt. A meleg víz mellett kevés gáz
is a felszínre tört, ez nagyrészt metánt tartalmazott. A
víz gyógyászati szempontból fontosabb alkotóelemei
a jód, az arzén, a kovasav és a nátrium-bikarbonát.
Ezeknek köszönhetően előmozdítja a gyulladásos folyamatok gyógyulását, hasznosan alkalmazható zsugorodások, neurológiai panaszok, reumatikus, női és
bizonyos bőrbántalmak esetén. Jódtartalma miatt érelmeszesedés, magas vérnyomás tüneteinek az eny-

hítésére is ajánlott. Alkális vízként, főleg a nyálkahártyák idült hurutjaiban, gyomorsav-túltengés esetében, továbbá a szervezet lúgosítására is használható.
Mára különösen az idősebb generáció tagjai körében népszerű továbbra is az artézi kutak vize, melyek
veszélyességéről megoszlanak a vélemények. Akik
évtizedek óta ezt isszák, fittyet hánynak a víz magas
arzéntartalmára figyelmeztető táblákra, amelyeket –
az egyébként gyakran a települések díszének számító
– kutak mellett állítottak
fel. „Gyerekkorom óta
ezt iszom, ma is élek” –
mondják gyakran a
kutakra járók. De van,
aki így vélekedik: „A mi
ártézi vizünk nem felel
meg az uniós normáknak. A skandinávok
viszont többszörösét
viszik be a szervezetükbe arzénból a tengeri halakkal, mégis igen sokáig
élnek.” Vagy ilyen elmésséget is hallhatunk: „Ne igyál
az arzénos vízből, mert 90 évesen arzénmérgezést
kapsz! Ha nem iszol belőle, akár 65 évig is élhetsz.”
Néhány éve a megyei napilap is cikkezett a békési kutakról. Ezt írták: „Békésen a város igazi ékei a
szépen kialakított ártézi kutak. A Széchenyi tériből
napjainkban is több mint 30 ezer köbméter vizet
vételeznek évente a város lakosai. Az Asztalos kútból pedig évente 10 ezer köbméter szolgálja a helyieket. A két, jelenleg is működő kútból kannákkal,
műanyag flakonokkal hordják a vizet a városiak,
ezen felül az Asztalos utcai kút meleg vizét a gyógyfürdőbe is bevezették.”

A költségvetést bírálja
a békési Fidesz
Városunk költségvetése elfogadásának másnapján a sajtó
előtt bírálta a képviselő-testület többségét adó Jobboldali
Összefogást a Fidesz békési
szervezetének elnöke. Rácz
Attila elmondta, pártja képviselői azért nem támogatták a
költségvetést, mert nem tudnak politikai felelősséget vállalni a 230 millió Ft-os hiánnyal
számoló büdzséért, és mert a
költségcsökkentő intézkedésekről szóló cselekvési terv csak
később kerül a testület elé.
A Fidesz helyi elnöke javasolta továbbá, hogy az önkormányzati szférában ne járjon
senkinek jutalom idén, ellenben a szociális terület egészségkárosodáshoz, súlyos betegséghez kötődő városi ellátások maradjanak meg, sőt a
közgyógyellátás és az otthonápolás keretösszegét növeljék.

Rácz Attila kívánatosnak tartotta továbbá, hogy az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetben
pályázati pénzből megvalósult
informatikai fejlesztés részeként a betegbehívó rendszert
helyezzék üzembe.
Barnáné Varga Emília bizottsági tag arról adott tájékoztatást, hogy javasolták, az
önkormányzati tanácsnokok ne
kapjanak tiszteletdíjat munkájukért, hanem azt társadalmi
megbízatással végezzék, és feladatkörüket vizsgálják felül.
Oktatási tanácsnokra pedig,
tekintve, hogy a városnak nincs
már a fenntartásában lévő iskolája, nincs is szükség – mondta.
A sajtótájékoztatón elhangzottakra a várost irányító
Jobboldali Összefogás úgy
reagált, hogy a Fidesz bírált,
de egyetlen konstruktív javas-

latot sem tett a költségvetési
egyensúly megteremtésére,
holott éppen a kormány vont
el számos adóbevételt az önkormányzatoktól, igen nehéz
helyzetbe hozva őket. Dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
még hozzátette, hogy a beruházásokért felelős tanácsnoknak most kinevezett Barkász
Sándor képviselő kikötötte,
csak akkor vállalja a megbízatást, ha semmilyen javadalmazást nem kap érte. Oktatási
tanácsnokra, aki a kultúra, a
nevelés és a sport területén is
dolgozik, még szűkös költségvetés idején is szükség van.
Ezt a posztot jelenleg Vámos
László tölti be.
Jutalom
megállapítása,
mint eddig is, a költségvetés
függvényében a legkiválóbban dolgozóknak járhat – áll a
közleményben.
Sz. K.

A FOTÓ DEKORÁCIÓJA: NAGY-FÉLE CUKRÁSZDA.

AZ IPARTESTÜLET SZÉKHÁZA
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B. Szabó István Emlékkonferencia
B. Szabó Istvánra, az egykori békési kisgazda politikusra emlékező konferenciát
rendeznek március 23-án,
Nagy Ferenc és Nagy Imre
államminisztere születésének
120. évfordulója alkalmából.
A 10 órakor kezdődő eseményen B. Szabó István szülőházánál Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tart emlékezést, majd a kulturális köz-

Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁRCIUS 9-16.
Levendula Patika (Csabai u.)
MÁRCIUS 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
MÁRCIUS 23-30.
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

pontban neves előadók szakmai előadásai hallgathatók
meg. Jelen lesz Dr. Horváth
János, az országgyűlés korelnöke, B. Szabó István egykori
párt- és képviselőtársa, aki
személyes élményeiről beszél.
Tábori Ferenc politológus, az
ELTE PhD-hallgatója a Független Kisgazdapárt 1930-as
békési megalakulásáról szól,
M. Kiss Sándor történész Fenyegetett demokrácia címmel

tart előadást. Történésztársa,
Szerencsés Károly, az ELTE
oktatója a Kisgazdapárt
örökségéről szól. A békésieket Vincze Gábor történészmuzeológus és Mucsi András
helytörténész képviseli. Előbbi B. Szabó István belső száműzetéséről, utóbbi az „ellenforradalmár” B. Szabóról
értekezik majd. A konferencia
nyilvános, minden érdeklődő
emlékezőt várnak.

Munkálatok a belvízkárok
csökkentésére
BERUHÁZÁS

164 millió forint jut a gondok megoldására

Az elmúlt évek szélsőséges
időjárása nyomán Békésen is
egyre gyakrabban találkoztunk a belvíz okozta károkkal.
Városunkban a napokban kez-

helyen kerül sor munkálatokra, ahol korábban visszatérő
problémát okozott a belterületi belvíz. Az Asztalos utcai
tározó mellett nagyobb telje-

hogy egy 2,2 milliárd Ft-os
beruházásról van szó, mely
során a 16 Békés megyei település oldhatja meg legfontosabb belvízrendezési problé-

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Herpai
Imre (69 évesen), özv. Pősze Jánosné Darvasi Eszter (86, Kamut), Szilágyi
Sándor József (90), Korcsok László (53), Jantyik
Mátyás György (90),
Korcsok István (61), Hegyesi Gábor (83), C. Balog
Sándor (70), Domokos
Rebeka (90), Somlyai István (91), özv. Kiss Vincéné Zsadányi Erzsébet
(86), özv. Mester Mihályné Molnár Zsuzsanna
(86), Szabó József (73),
özv. Tarkovács Imréné
Szabó Róza (84), Szűcs
István (85).
Nyugodjanak békében!

Dr. Péter Sándor
fogszakorvos
magánrendelési ideje
megváltozott.
Érdeklődni
és bejelentkezni
telefonon:

66/414-805, 30/68-29-910.
Cím: Békés, Hőzső u. 52.

Dankó Béla és Izsó Gábor megtekintette a békési belvízrendezés kivitelezési munkálatait.

dődött meg egy belvízrendezésre irányuló megyei projekt
megvalósítása. A kivitelezési
munkálatokat Dankó Béla, a
beruházást vezető konzorcium
elnöke, országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester
is megtekintette a helyszínen.
Izsó Gábor kiemelte, hogy a
jelenleg folyó munkálatok egy
hiánypótló beruházás részét
képezik, hiszen a projekt keretében Békésen négy olyan

sítményű szivattyúkkal szerelik fel a Táncsics utcában és a
Malomasszonykertben működő létesítményeket is. Az egész
város belvízterhelésén enyhít a
Fekete-Körös-csatorna mint
főgyűjtő átemelő-kapacitásának növelése. Ezáltal nagyobb
mennyiségű belvíz esetén is
gyorsan megtörténhet a felesleges vízmennyiség Élővízcsatornába juttatása.
Dankó Béla azt emelte ki,

máit, ez 106 ezer embert
érint. Békésre ebből az összegből mintegy 164 millió forintnyi beruházás jut. Dankó Béla
hangsúlyozta, hogy a belvízvédekezés csak összehangolt
munkával, a települések
összefogásával
valósulhat
meg, hiszen figyelembe kell
venni, hogy az egyik településről történő belvízelvezetés
ne okozzon egy másik településen belvízkárokat.

Négyszáz békési dolgozhat
Közel négyszáz békési kap munkát idén a Start
közmunka keretében. A napokban Izsó Gábor
polgármester köszöntötte a huzamosabb ideig
közfoglalkoztatásba bevontakat.
– A város életében fontos
közfeladatokat látnak el a
közmunkások, olyan tevékenységet végeznek, amellyel
értékeket teremtenek – hangsúlyozta Izsó Gábor annak
kapcsán, hogy a most elkezdődött közmunkaprogram

mintegy négyszáz helybélinek
ad lehetőséget. A közmunka
tartós értéket teremt, mert
közmunkások végzik el a belterületi csapadékvíz-elvezető
hálózat karbantartását, az
illegális hulladéklerakók felszámolását és a belterületi

közúthálózat javítását. Lesz,
akinek
betonelemgyártás,
zöldfelületek karbantartása
vagy kaszálás lesz a napi feladata. Mások a szelektíven
gyűjtött hulladékok fajtánkénti válogatását majd bálázását végzik, vagy éppen kátyúznak. Emellett paradicsomot, petrezselymet, zöldpaprikát, vöröshagymát, uborkát,
sárgarépát, káposztát és más
egyéb zöldséget termesztenek
majd a város céljaira.


Je g y z e t

Tiszta
Pálmai
Tamás

Az volt. Tiszta volt. Mint
a patyolat, olyan volt a lelkünk, a boldog, felszabadult mosolyunk, a hitetlenkedéssel rokon rácsodálkozásunk a váratlan lehetőségre, amellyel megajándékozott a jóra fordulónak
mutatkozó sorunk. Ilyen
kristályosan átlátszó, gyerekien felhőtlen volt a Ceausescu bukása utáni első szabad március tizenötödikénk
Sepsiszentgyörgy kisstadionjának gödrében.
Ott álltunk apámmal az
emberrengetegben, könnyes
volt a szemünk, s a galuskás
torkunkon előbb alig jött ki
hang, de aztán egyre bátrabban, egyre hangosabban
üzent haza Kossuth Lajos, és
mire Nemes Levente szavalata úgy csavart egyet a
Nemzeti dalon, hogy kérdezte, nem kijelentette: „Esküszünk? Esküszünk? Hogy
rabok tovább nem leszünk?”,
mi lelkesen és teljes torokból
zengtük, hogy esküszünk!
Örökre beivódott emlék
marad, azon rika szépek
egyike, mely feledtetni tud
sok minden rosszat, s mely
ugyanakkor erőt is ad, ha
éppen lanyhulni látszik kitartásunk.
Most ismét hazakészülünk, s ezúttal úgy, hogy ismét szülővárosomban ér az
ünnep. Huszonhárom év
után. Itthon, Békésen Latorczai Jánost, KDNP-beli „tanáromat” hagyom, az Országgyűlés alelnökét, ki a
város szülötteként fog ünnepi beszédet mondani.
Otthon, Szentgyörgyön elnökségi „főnököm”, a fél
lábbal erdélyi Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes teszi ugyanezt. Mert haza csak
egy van, s az határtalan. De
szép is volna, ha ez a történet úgy volna kerek, ha
velünk lehetne István Tibi
bácsi, ki apám barátjaként
és barátom apjaként ott állt
mellettünk, s aki Békésen
született, de Szentgyörgyön
élte le életét. De ő már nem
lehet velünk. Elhívta az
„öregem”, mert hiányzott a
preferánszos kártyacsapatból odafent. Szerencse
ugyanakkor az egészben,
hogy ezúttal nem olyan politikus látogat határon túlra,
aki anyaországból jön, s
vagy „bocsánatot kérni”,

vagy „észt osztani” akar, hanem olyasvalaki, aki tudja a
mértékét a miheztartásnak,
s ismerője a szelíd, de szolid
hovatartozásnak.
Legszívesebben már tizedikére, Marosvásárhelyre –
Szentgyörgy mellett a másik
legkedvesebb erdélyi városomba – mennék, a „Székely
büszkeség” napjára, de hát
dolgozni is kell, és panaszos
emberek szomjazzák orvosuk, „alpolgijuk” szavát. S ez
is nagy, megtisztelő, szép feladat és örömmel teljesítendő
kötelesség. És bár nagyon fáj
a szívem, hogy nem lehetek
ott – hisz két székely nagyanyám vére átjárta egyik
felem egyre vinne, sodorna
oda – de fülembe csendül
apám intő szava, ki – ha
ifjonti hevem túlbuzgásának
jeleit látni vélte – mindig
figyelmeztetett a másik felemre. Hadd lohadjak. Nem
kellemes emlék ez. A lelkesedés lelohasztásának első
megtörténte mindig nagyon
rossz szájízű múltbéli relikvia. De tévedés ne essék, csak
a lelombozódás érzésének
felidézése okán, s nem a
„másik fél” miatt. Az is hozzám tartozik, az is én vagyok,
így vagyok kerek – mondhatni inkább gömbölyű –
egész. Akit még manapság is
emlékeztetnek a szavazók
akaratát is megmásítani
akaró, mindenáron regnálni,
uralkodni, városvezetni szándékozó mutyipártiak erre.
Na, de erről ennyi elég
talán, hisz túl szép a tavasz,
és túl optimista volnék a
nyavalygáshoz. Optimista,
mert jó híreket hallok. Azt
mondják, szenzációsan rossz
az elhíresült „ronwerberes”
kampányfilm.
Annyira,
hogy az már nekünk segítség. Úgy legyen. Aztán azt is
olvasom, hogy a háromszékiek - s köztük a politikusok
maguk – példát mutattak
magyar összefogásból a vásárhelyi tüntetés kapcsán.
Hát ezt tanítani kellene az
anyaországban is. Volna
hova ragadjon.
És bizakodó vagyok.
Mert az vagyok. Soha nem
láttam értelmét a siránkozásnak, mert még sohasem
tapasztaltam, hogy az előrébb vitt volna. Sőt.
Aztán – és végül – mint
mondám már, tavasz van.
Tiszta kikelet. Harapjunk a
friss levegőből, öleljük meg,
kit szeretünk, s bocsássunk
meg annak, aki minket
nem, s aztán bele a sűrűjébe, hisz a rend érdekében
rendet kell vágni végre.
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Életművét mutatja be a hímző Lukács Eszter
Szorgalmát és tehetségét korábban már a város is elismerte

Éppen negyven esztendeje,
hogy tudatosan foglalkozik a
hímzéssel Lukács Eszter, akinek
a jubileum kapcsán életművét
bemutató tárlata nyílt meg a
Galériában. Az alkotó több
mint 20 éve Népi Iparművész,
és számos szakmai elismerés,
közte a nívós Király Zsigmonddíj birtokosa. Tehetségét és
szorgalmát, a jövő hímzőgenerációi iránti felelősségét a település vezetése a 2005-ben adományozott Békés Városért kitüntetéssel ismerte el – mondta
el a kiállításmegnyitón Izsó
Gábor polgármester.
A több mint 100 munkadarabot, köztük több évtizeddel
ezelőtt készített hímzéseket is

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

KIÁLLÍTÁS

TISZTELD A SZÜLEIDET!
„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.” (2 Mózes 20:12)
Hosszú életre vágyunk, békességre? Akkor tiszteljük a szüleinket. Mindenki találkozik ennek a tiszteletnek a fontosságával
vagy épp a hiányával az életében. Társadalmunkban a szülők
tisztelete sokadrangúvá vált. A Biblia alapján a tízparancsolatból idézett „szülőtisztelet” azonban nem veszítette el a létjogosultságát, értékét, sőt a hozzá kapcsolódó ígéretét sem: „…
hogy hosszú ideig élj azon a földön.” Ezért nagy becsben kell
tartanunk a szüleinket, elismerni szerepüket, és értékelni azt,
hogy hozzájárultak az életünkhöz. Tegyünk meg mindent, és
fejezzük ki, hogy mennyire szeretjük és méltányoljuk őket!
Helytelen, ha gorombák vagy türelmetlenek vagyunk velük
szemben. Még ha nem is egyezik az álláspontunk, akkor is alázattal és tisztelettel legyünk irányukba. Lehet, hogy megbántottak, vagy rosszul bántak velünk a szüleink, de a Biblia ezt
tanácsolja: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a
rosszat jóval!” Ha szüleinkkel élünk, akkor vannak olyan dolgok, amelyeket meg kell tennünk még akkor is, ha ők ezt nem
kérték. Ha már nem élünk velük, akkor gondoskodjunk róluk,
és tartsunk velük jó kapcsolatot, közösséget. Bármely kategóriába is tartozunk, tisztelnünk kell szüleinket. Ez az örök törvény!
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

A lapunkban korábban
bemutatott Szülőakadémia
elnevezésű rendezvény második előadójaként a napokban
városunkba érkezett Süveges
Gergő újságíró. A köszolgálati
televízó és rádió ismert műsorvezetője a jó házasság alapjairól és a család gyermekekre
gyakorolt kiemelkedő hatásáról beszélt a kulturális központ kápolnatermét megtöltő
nagyszámú érdeklődő előtt.
Az előadó 13 éve él házasság-

ban, feleségével négy gyermeküket nevelik, ezért a gyakorlatból vett példákkal illusztrálta az elmondottakat.
Kiemelte a keresztény hit jelentőségét a párkeresésben, a
házasság alapjainak lefektetésében és a gyermeknevelésben.
A Békési Újságnak később
úgy nyilatkozott, hogy a hasonló előadások során maga is
sokat tanul a hallgatóságtól.
– Egy település arculatát a
benne élő emberek adják.

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

Süveges Gergő műsorvezető.

Békésen, ahol most először jártam, sok csillogó, érdeklődő
tekintettel és kedves emberekkel találkoztam, nagyon jó
emlékeket viszek magammal
– mondta Süveges Gergő.
A pályázati forrásból a
Küldetés Alapítvány szervezésében életre hívott és a család intézményének erősítését, a házasságok népszerűsítését célul kitűző Szülőakadémia április 13-án folytatja
munkáját.
Sz. K.

Gyógyteakészítés
profibb módon
A gyógynövények megismerését, azokból gyógyteák készítését tűzte ki célul a Bio
Konyha szakkör első előadása

jesztett gyógynövényeket mutatta be a diótól a galagonyán
és az orbáncfüvön át a cickafarkig és a citromfűig. A film szép

Könyvajánló
A SZERZŐ FELVÉTELE.

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

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A jó házasságról beszélt az ismert újságíró

A hittan és az erkölcstan oktatásának bevezetésével nagy
hiányosságot pótol a kormányzat, a környező államok közül
ugyanis sok országban ez már létező lehetőség. Az emberek
egyharmada a maga módján vallásosnak tartja magát, csak
az egyházi kötelékben nem találták meg a helyüket, de ők
sem ateisták. Az ateisták aránya egyszámjegyű Magyarországon. A magyar lakosság több mint 90 százaléka nyitott
a vallás iránt, az elkötelezettség – amely a misén, istentiszteleten való részvételben nyilvánul meg – 10 százalék felett
van. Az oktatásnál a valós vallási viszonyok jelennek majd
meg, a szülők szabadon dönthetnek. Ebben a rendszerben
minden a családok igényei szerint alakul, az állam csak a
kereteket biztosítja majd. Senki nem akar senkit befolyásolni abban, hogy milyen világnézetű legyen, senkinek nem
lesz kötelező katolikus hittanra járnia. Aki szeretné, annak
a saját egyháza megszervezi a hittant az állam által biztosított keretek között. Rétvári Bence államtitkár hangsúlyozta, az a személyiség része, hogy valaki gyakorolja-e a vallását vagy sem. Szerinte nem ütközik alaptörvénybe az intézkedés. Választható, hogy hittan vagy erkölcstanórára járatják a szülők a gyermeküket.

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám:
11998707-06278340-10000001
Erste Bank

rét (jelenleg egyesületét), továbbá, hogy mindenkor feladatának tekintette a megyei
motívumkincs felkutatását,
valamint a hímzés szeretetének átadását a gyerekeknek.

bemutató, változatos tárlatát
Pál Miklósné, a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Kiemelte,
hogy Lukács Eszter 30 éve vezeti a békési hímzők szakkö-

A tárlat a békési ködmönről gyűjtött minták bő tárházát tárja a látogatók elé, mellette fehér hímzések, mezőberényi, tótkomlósi és orosházi
hímzések, valamint matyó és
palóc, mezőségi és kalotaszegi,
erdélyi szász és torockói hímzések, sőt még szőttesek és
más technikájú alkotások is
helyet kaptak.
A hétköznapokban általános
iskolai tanárként dolgozó
Lukács Esztert megható műsorral egykori tanítványa, Csordás
Ákos énekes is köszöntötte.
„A hímzés bűvöletében”
című kiállítás a Galériában június 30-ig tekinthető meg.
Szegfű Katalin

Varga Józsefné (jobbról) évtizedek óta foglalkozik gyógynövényekkel. A
kép bal oldalán Dacziné Dúzs Julianna, a békési biokultúrások vezetője.

március 1-jén. A Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú
Egyesület által szervezett program számos érdeklődőt vonzott
a kulturális központba. Csarnai
Erzsébet élelmiszermérnök vezetésével csalánteát, hársfateát
és vegyes gyógyfüvekből készített teát lehetett ízlelgetni, de
még ezt megelőzően a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület
filmjét tekintették meg a jelenlévők. A film a Körösök vidékén szabadon fellelhető, illetve
a térségben jellegzetesen ter-

képeit a békési Varga Józsefné
gyógynövénykertjében vették
fel. Ica néni évtizedek óta foglalkozik gyógynövényekkel, és
sok értékes praktikát osztott
meg a hallgatósággal, akárcsak
Berta György biokertész, aki
számos gyógynövényt el is hozott cserépben vagy éppen szárított formában.
A Bio Konyha második foglalkozása a tejfeldolgozással,
savanyítással és túrókészítéssel
foglalkozik majd április 12-én.
A belépés ingyenes.
Sz. K.

Naszádi Kriszta szerkesztésében:
Őszintén a cigányokról
Romungrók, lovárik, beások. Honnan jönnek, merre
vándoroltak, milyen nyelveket beszélnek, hogyan élnek,
miben hisznek, hogyan alakulhat a jövőjük? A magyarországi cigányság múltjáról, jelenlegi helyzetéről, felemelkedésük esélyeiről beszél a lelkes romológus, ezzel segítve a
népcsoport megismerését, megértését és a teendők megfogalmazását. Tények, esélyek, remények.
Személyes vallomás, amelyben a cigányság iránt elkötelezett kutató a szaktudományos adatokat átélhető módon
mutatja be.
(www.harmat.hu)
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Álmodott, s valóra vált

leinktől,
nagyszüleinktől,
amit ránk hagytak – szokásokat, hagyományokat – kötelességünk tovább adni, megis-

miből valamit” elven kezdtünk. Ma már kapunk támogatást az önkormányzattól, a
megyétől, az Endrődi Takarékszövetkezet is rendszeresen
segít nekünk. Kisebb-nagyobb sikerrel pályázunk is.
– Mi jellemzi az egyesületet?
– A hagyományőrzés, a kultúra ápolása többféle tevékenységben bontakozik ki.

mertetni az ifjúsággal. Az
egyesületben csatlakozott hozzánk egy igen-igen lelkes csapat, akik nélkül nem valósulhatott volna meg az álmom.
Természetesen a család is
végig mellettem állt. A „sem-

Vannak rendezvényeink, melyeken egy-egy régi szakmát,
valamilyen feledésbe merült
szokást igyekszünk megmutatni, visszahozni a köztudatba,
egy-egy, a városunkra jellemző
régi ízt, régi étket. A két leg-

„Dánfoki
élményeim”
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ fotópályázatot
ír ki a Dánfoki Üdülőközponttal kapcsolatos emlékek,
élmények összegyűjtésére. A
fényképeket digitálisan vagy
postai úton lehet elküldeni és
mellé részletes leírást kell csatolni: mikor és pontosan hol készült a kép, kik láthatók a rajta,
milyen apropóból készült. Csak
irodalmi pályázatokat, fogalmazásokat is fogadnak, ennek félegy oldalasnak kell lennie, és azt
kell leírni, hogy a pályázót
milyen élmények kötik az üdülőközponthoz. Egyénileg és csoportosan is lehet pályázni, de
csoportos pályázatot csak általános iskolásoktól fogadnak el,
két korcsoportban.
A beküldés határideje: április
1. A legjobb pályamunkák készítői rendezvénybelépőket, Békés Kártyákat, dánfoki családi
bérleteket és uszodabérleteket
nyerhetnek, míg az iskolás pályázók dánfoki üdüléshez és sárkányhajó-használati lehetőséghez juthatnak. Az eredményhirdetésre április 19-én kerül sor.

nagyobb rendezvényünk a
tavaszi Nefelejcs Vigalom és az
őszi Tökmulatság.
– Több díjat is nyertél már
a játékaiddal. Melyikre vagy
a legbüszkébb?
– Kettőre: a kendervászon
könyvborítóim közül négy a
„Magyar Kézműves Remek”
címet viseli. Benedek Elek
150. születésnapja 2009-ben
volt – ő a kedvenc meseíróm –
és a meseillusztrációra kiírt
pályázaton fődíjat kaptam. A
varjúkirály figuráját készítettem el, és a Kisbaconi állandó
kiállításon ma is látható. Ez év
márciusában a győri Zichy
palotában is meg lehet nézni a
babáimat. Az eddigi munkásságom elismeréseként az előző
évben nagy megtiszteltetés
ért, mert érdemesnek tartottak arra, hogy megkaphassam
a KÉSZ-díjat is.
– Ahol történik valami a
városban, ott szinte biztos,
hogy te is ott vagy. Hogyan győzöd energiával?
– Mikor fáradtan hazaérek
a munkából, leülök babát
varrni, és mire elkészül egyegy darab, újra friss, energikus
vagyok. Míg alkotok, eltűnik
a külvilág, más dimenzióba
kerülök, és csak annak az egy
figurának élek.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Paulcsik János virágkereskedő.

Gyerekek rajzai a könyvtárban
Mint minden évben, idén is
meghirdette az Országos Baleset-megelőzési
Bizottság
közlekedésbiztonság témájú
gyermekrajzpályázatát. Ennek a helyi fordulója zajlott a
napokban. Ladányi Zoltán r.
alezredes, kapitányságvezető
ismertette az adatokat: a kapitányság illetékességi területének településeiről 16 óvodából 169, 8 általános iskolájából
259 rajz érkezett be, vagyis
összesen 428-at kellett elbírálniuk a rajztanárokból álló
zsűrinek. A grémium elnöke,
Dávid László a gyermekkönyvtárban tartott kiállításmegnyitón elmondta: nagyon
szép, látványos, a témát jól
átgondolt rajzokból választották ki a legjobbakat.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

– Kézműves, textilműves,
mézeskalácskészítő
vagy.
Varrsz viseletet, babát, díszpárnát. Hogy lehet ennyi
mindent csinálni egyszerre?
– Szeretettel, örömmel.
Amit nem szeretek, azt nem
csinálom.
– Mely tevékenység áll hozzád közelebb, és miért?
– Engem az illatok vezetnek. A kendervászon és a mézeskalács illata. Kicsiny gyermekkorom óta létezik ez a
vonzalom irántuk. Ha becsukom a szemem, még most is
magam előtt látom, amint a
nagymamám meg a szomszédasszony felvetik a szövéshez a fonalat. Igazi szertartás
volt! Akkor kezdődött. Tetszettek a színek, mit mihez
párosít, és a folyamat, ahogyan
kialakult egy ízléses, gyönyörű
darab. A mézeskalácsról pedig
a meghittség, az ünnep varázsa jut eszembe. Általa válik
ünneppé a szürke hétköznap.
– A Nefelejcs Egyesületnek te
vagy az ötletgazdája és az elnöke. Miért jött létre és hogyan?
– Valahogy úgy éreztem,
hogy amit mi tanultunk a szü-

FOTÓ: SKULTÉTI IMRE.

Jelenlegi beszélgetőtársam, az 56 éves Balog
Gáborné Anna, csak évek óta tartó vissza-visszatérő unszolásomnak engedett végre a minap ezzel az
interjúval. Nem vagyok én olyan érdekes – hajtogatta. Pedig…

A Békési Újság különdíjasa, a 11
éves Mihalik Martin.

Díjazottak voltak: az óvodások között első helyezett
Fekete Boglárka (Baky utcai
Óvoda), 2. helyezett Nyeste
Lilla Bernadett (Teleky utcai
Óvoda), 3. helyezett Kis Zoltán
(Korona utcai Óvoda). Az
általános iskolák alsósai kate-

góriájában első helyezett Konkoly Patrícia (Reményhír iskola), 2. helyezett Kelemen Ildikó
(Dr. Hepp iskola), 3. helyezettt Csillám Amanda (Karacs
Teréz iskola). Az általános
iskolák felső tagozatosai közül
első lett Borbély Alexandra
(Reményhír iskola), 2. helyezetett Lipták Tamás (Dr. Hepp
iskola), 3. helyezett Németh
Nándor (Mezőberényi kistérségi iskola).
Mellettük számos különdíjat is átadtak a szponzorok jóvoltából, köztük lapunk különdíját Mihalik Martin, a Szegedi Kis István Református
Általános Iskola ötödikese vehetette át. A legjobb rajzok a
gyermekkönyvtárban március
24-ig tekinthetők meg. Sz. K.

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.

EGÉSZSÉG AZ EGYENSÚLYBAN 2. RÉSZ
A legkedveltebb méregtelenítési módszer az ivóléböjt,
amelyet végezhetünk gyümölcslevekkel, teákkal és ásványvízzel is. A léböjt-kúra célja, hogy a megnövelt folyadékbevitellel feloldja a lerakódott méreganyagokat, és
kimossa őket a szervezetünkből.
Ha gyümölcslevekkel szeretnénk kiegészíteni a méregtelenítést, akkor célszerű olyan gyümölcsök és zöldségek levét
fogyasztanunk, amelyek nem növelik meg a gyomorsavszintünket, és így az étvágyunkat sem. Ebben segíthetnek a
Levendula Patikában kapható Steinberger ivólevek, mint pl:
zellerlé, céklalé, almalé, őszi- és sárgabaracklé és az ananászlé. A legjobbak természetesen a friss gyümölcsből házilag készített levek, de kiváló méregtelenítő ital a szálas zöld
tea és a friss vagy szárított csalánlevélből főzött tea is.
A helyesen végzett böjt a legtöbb szervi megbetegedésnél terápiás sikert hoz. Ennek oka, hogy a megtisztult szervezetben jobbak a regenerációs folyamatok, és a gyógyászati céllal bejuttatott orvosságok vagy táplálék-kiegészítők is hatékonyabban tudnak felszívódni.
Böjtölésre betegség esetén lehet a legnagyobb szüksége.
Bár a léböjt során előfordulhat fejfájás, hasmenés vagy bőrkiütés, de ezek a tünetek a tisztulás jelei, melyek együtt járnak a méreganyagok távozásával. Folytatjuk...
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

„Tavasz van, gyönyörű…”
– fotópályázat
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a május 11-i
Nefelejcs Vigalomhoz
kötődően fotópályázatot ír ki
„Tavasz
van,
gyönyörű…”
címmel. Egy
évnél nem régebbi, a témához
kötődő alkotások
beküldésére van lehetőség. Ez lehet tájkép, növényvagy állatfotó, emberábrázolás, makro fotó, stb. Pályázónként legfeljebb 5 fényképet várnak, a képek hosz-

szabbik oldala minimum 2500
pixel legyen. A pályázónak
közölnie kell teljes nevét, életkorát és címét is.
Kategóriák: 18 éves
korig és 18 éves kor
fölött. Beküldési
cím: nefelejcspalyazat@gmail.com. A
beküldés határideje: április 25. A fotókat szakértő zsűri
bírálja el. A kategóriák első
három helyezettjeit jutalmazzák, a legjobb pályamunkákat
a május 11-i Nefelejcs Vigalom alatt a Tájházban kiállítják.

Kedves Anyukák, Apukák,
Nagyszülők és Gyerekek!
Március 26-án, kedden a Földvár Bölcsődében
(Fábián u. 25/2.)
március 27-én, szerdán a Bóbita Bölcsődében (Bajza u. 1.)
március 28-án, csütörtökön a 3. sz. Bölcsődében
(Rákóczi u. 16.)
mindhárom alkalommal 9-11 óráig
BÖLCSIBE HÍVOGATÓ NAPOKAT tartunk.
A délelőtt folyamán lehetőség van együtt játszásra,
tornázásra, éneklésre.
Mindenki megismerkedhet a gyerekekkel, dolgozókkal
és a bölcsődék épületével.
Szeretettel hívunk és várunk
minden kisgyermeket és hozzátartozót!
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INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
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.
Szépen felújított, háromszobás, második
emeleti lakás eladó. Érd.: 30/35-97-196.
Kossuth u. 1. szám alatt I. emeleti, kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. 30/420-09-59.
Lakás eladó Kétegyházán. 30/90-75-648.
Garázs kiadó vagy eladó a Fáy utcában.
30/361-17-01.
Békés központjában, a Szív u. 7. alatt két
utcára nyíló telken lévő 10x10-ess lakóingatlan eladó. Gáz- és vegyestüzelésű fűtés
rendszer, rendezett udvar. 30/23-93-695.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Kétszobás + nappalis, teljesen felújított,
vegyes- és gázfűtéses ház eladó vagy első emeletig cserélhető frekventált helyen.
Tel.: 66/423-030,66/417-560.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Ház eladó nagy kerttel. Két nagy szoba,
nagy konyha, egyedi gázfűtés. Állattartásra is alkalmas. Érd.: Kecskeméti u. 51.
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, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Érd.:
70/26-43-827.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, kétszobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. Tel.:
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Négyszobás családi ház eladó vagy cserélhető kisebb családi házra. Érd.: 30/
377-53-10.
Békésen a Fáy utcán 3.emeleti háromszobás lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Érd.: 30/461-77-70Békésen háromszobás ház eladó a Szélső
utcában. Alkuképes. 20/45-97-722.
Két család részére is kialakítható összkomfortos parasztház sürgősen eladó
Békésen. 70/222-10-48, 66/643-342.
Háromszobás, összkomfortos ház azonnali költözéssel a Fürdő közelében jó áron,
sürgősen eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Központi helyen kétszintes családi ház
garázzsal eladó. 66/413-655, 66/634-953.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Érd.: 70/214-41-44.
Négyszobás, tetőteres kertes ház eladó a
Nyereg u. 14. alatt. Tel.: 70/52-78-268.
Karacson, az ABC mögött III. emeleti, 1 +
2 félszobás, függőfolyosós, nagy erkélyes,
felújított lakás eladó. Érd.: 20/41-32-887.
Karacs 1. alatt 69 m2-es, nagy erkélyes, teraszos, földszinti lakás eladó. Érd.: 20/
383-41-45.
Kockaház Kamuton sürgősen eladó. 70/
539-09-40.
Téliesített nyaraló bővítési lehetőséggel,
termő gyümölcsössel eladó. Villany, fúrt
kút van. Egész évben megközelíthető. Tel.:
66/634-457.
Fürdőövezetben téglaépítésű, összkomfortos családi ház eladó. Tel.: 70/63-067-62.
Ház eladó vagy emeleti lakásra cserélhető. Érd.: 30/739-62-58.
Rákóczi u. 20. alatti lakás eladó. Érd.: 70/
545-96-08.
Petőfi utcán tetőteres, négyszobás ház garázzsal áron alul eladó. Érd.: 30/355-24-38.
Bontásra ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Békéscsabán a Kőrösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. Tel.: 20/972-59-02.

Bánhidai részen kertes családi ház áron
alul eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cserélhető. 70/36-11-973.
Lorántffy u. 12. alatti kétszobás kertes ház
eladó. Érd.: 20/437-57-72.
Tárház u. 36. alatt egyszobás, összkomfortos ház eladó. Üzenetét kérem tegye a
postaládába.
A Kasza utcában háromszobás + nappalis
téglaépítésű ház eladó. 70/605-96-11.
Kossuth 23-ban I. emeleti, 2,5 szobás,
felújított lakás kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/330-20-40.
Lengyel Lajos utcában padlásteres, összkomfortos ház sürgősen eladó. Tel.: 30/
506-31-85.
A Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
horgásztó tulajdoni rész eladó. Tel.: 70/
330-20-40.
Békésen 3 + 2 félszobás ház központi
gáz- és vegyesfűtéssel, garázs szerelőaknával csendes, rendezett környéken
eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Ház eladó a Magyari u. 41. alatt. 70/50936-08, 20/98-33-487.
A Legelő soron háromszobás, összkomfortos, betonos udvarú ház eladó. Állattartásra alkalmas. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 70/527-90-82.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Háromszobás családi ház, kertészkedésre
vagy vállalkozásra alkalmas nagy telekkel,
központhoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Áron alul eladó a Pásztor utcában egy
családi ház. Érd.: 70/384-81-44.
Szabó Dezső utca 24. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ház eladó vagy kiadó. 30/
514-04-68.
Bélmegyer Béke u. 12. alatt háromszobás,
összkomfortos ház eladó kerttel, gázfűtéssel, jó melléképülettel, csempekályhával. Érd.: 66/420-015.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
Irányár: 420 ezer Ft. Tel.: 30/367-08-94.
Felújításra szoruló kétszobás tanya Békésen kívül eladó. Villany, ásott kút. Négy
kvadrát földdel. Irányár: 700 ezer Ft. Érd.:
70/299-54-57, 70/310-99-40.
Ház eladó nagy kerttel. Két nagy szoba,
nagy konyha, egyedi gázfűtés. Állattartásra is alkalmas. Érd.: Kecskeméti u. 51.
Irányár: 1,5 millió Ft.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Kétszobás parasztház áron alul 3 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30/95-22-466.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83
A Tompa u. 22. szám alatti családi ház
eladó. Irányár: 4 millió Ft. 20/921-68-71.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Táncsics utca 8. szám alatt régi típusú
családi ház eladó 4,3 millió Ft-ért. Tel.:
30/439-92-62.
Békésen első emeleti, egyszobás, felújított
lakás eladó az Ady lakótelepen. Irányár:
4,8 millió Ft. 70/310-32-55 .
Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes
lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/912-32-43.
Ady 8-ban II. emeleti, egyedis, felújított,
nagy erkélyes, tehermentes, azonnal költözhető lakás eladó 5 millió Ft-ért. Érd.:
30/96-71-577, 66/634-457.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi D. 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, felújított, kétszobás,
erkélyes, 58 m2-es lakás sürgősen eladó
5,9 millió Ft-ért. Érd.: 70/55-83-434.
A Dózsa György utca 15. szám alatti régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház
eladó 3 kvadrát kerttel. Irányár: 6 millió Ft.

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: MÁRCIUS 19. KEDD 12 ÓRA.

Apróhirdetések
Tel.: 66/412-070, délután.
Ótemető u. 16. alatti ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. 70/314-22-55.
Budapesten a XIII. kerületben egyszobás,
földszinti garzonlakás eladó. Ár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/205-31-63.
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.
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.
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.
1094 m2-es telken négyszobás, két konyhás ház központi + gázfűtéssel, gyümölcsfákkal, ipari árammal eladó. Érd.:
30/225-78-24. Irányár: 7,5 millió Ft.
Sürgősen eladó Békésen a Pásztor u. 4.
szám alatti háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Irányár: 7,6
millió Ft. Tel: 20/213-09-95.
Békésen a Piac tér 1. alatt 3. emeleten kétszobás lakás eladó 8 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen második emeleti, 64 m2-es, egyedi mérőórás, tehermentes lakás sürgősen
eladó vagy azonos árban tégla kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
20/326-79-26.
Jó helyen fekvő emeletes, 2,5 szobás ház
alsóépülettel, garázzsal eladó. Irányár: 9,2
millió Ft. Érd.: 66/410-424.
Békésen, az Ady Endre utcán 2. emeleti,
felújított, 3 szobás lakás eladó. Irányár:
9,3 millió Ft. Érd.: 20/330-90-70
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
garázzsal, gazdasági épületekkel eladó
10,9 millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Városközponthoz közeli, két fürdőszobás,
emeletes, garázsos házamat elcserélném
60 m2-nél nagyobb lakásra értékegyeztetéssel. Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 30/57831-81, 17-19 óra között.
Családi ház eladó a Zöldfa u. 22. alatt.
Irányár: 15 millió Ft. 20/98-87-990.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó. 30/538-79-15.
Fáy u. 1. alatti garázs kiadó. 66/411-837.
Albérlet kiadó a Baky utcában hosszú távra. Érd.: 30/521-88-78.

KERT
800 m2-es kert eladó a Szekeres kertészettel szemben a Szécsény kertben. Tel.:
70/527-82-68.
Gerlai tanya szántóval sürgősen eladó.
70/31-66-002.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Termő gyümölcsfák. Tel.: 30/54-45746, 66/414-928.
Borosgyánban bekerített kert gyümölcsfákkal, kőépülettel, villannyal és vízzel
ellátva. Érd.: 66/742-334, 70/345-88-21.
6100 m2 szántóterület Békés és Csaba
között eladó. 70/298-66-46.
Szántót vennék vagy bérelnék Békés és
környékén. 70/31-66-002.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
2002-es évj. Renault Twingo szgk. eladó.
Irányár: 490 ezer Ft. Érd.: 20/357-05-52.
250-es ETZ bontott alkatrészek eladók.
70/343-73-36.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sorkihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel
és gumikerékkel eladó. 30/981-57-60
Simson 51-es négysebességes eladó.
Érd.: 30/457-23-02.
Lofti márkájú, burkolt, piros, garanciás,
újszerű elektromos kerékpár akkumulátorral eladó. Kurta u. 5. Tel.: 30/277-95-43.
Fiat Cinquecento szgk. 1994-es évj. eladó.
Irányár: 210 ezer Ft. Érd.: 20/357-05-52.
1500-as Lada személygépkocsi eladó novemberig érvényes műszakival. Érd.:
70/527-90-82.
Simson Star jó állapotban eladó. Érd.:
30/457-23-02.

ÁLLAT
Japán tyúkot vagy kistestű tyúkokat keresek megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Jersey tehenek és itatós üsző borjúk eladók. 30/815-24-18.
2 db 70-80 kg-os süldő eladó. 66/643-164.
Választási malacok eladók. 30/537-87-35.
Bárányok eladók. Érd.: 20/405-77-08.
220 kg-os hízó eladó. Borosgyáni út 10.
Tel.: 70/284-56-62.
Kissúlyú hízók hasítva eladók. 30/537-87-35.
Malac eladó. Tel.: 30/ 433-79-89.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Autómosóba keresünk megbízható, berendezés-kezelő, pénzváltó, alap műszaki
ismeretekkel rendelkező munkatársat.
Tel.: 70/36-93-671.
Szőlő- és gyümölcsfametszést vállalok. Érdeklődni: 20/886-2781
Négyórás kiegészítő munkát keresek.
70/342-51-17.
Kőműves, udvaros, segédmunkát, kerti
munkát keresek vagy 4 vagy 8 órában.
Tel.: 20/326-79-26.
Takarítói munkát keresek. 66/410-688, este.

EGYÉB
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 5.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni:
30/414-87-95.
Zyklon hepaszűrős új, bontatlan csomagolású porszívó eladó. Érdeklődni:
30/414-87-95.
Eladó: Indesit mosógépmotor, 2 db 185/70
R14 WYNSTAR PHASER R23 használt
nyári gumi, Pannónia motoros kismotor.
Érd.: 20/43-41-480.
40 éves békési nő eltartási szerződést
kötne idős nénivel vagy bácsival házért
cserébe. Tel.: 20/213-09-95.
Eladó jó állapotban lévő kihúzható ágy
3500 Ft-ért és egy gurulós fotel 1500 Ftért eladó. Tel.: 20/213-09-95.
72 cm-es síkképernyős Samsung tévé kitűnő állapotban, eredeti távirányítóval olcsón
eladó. Érd.: 30/345-8912, 30/290-1964.
Samsung M110 független, csepp-, por- és
ütésálló mobiltelefon nagyon szép állapotban eladó. 30/23-93-695.
Szecskavágó, 200 l villanybojler, 4 méteres betonvályú, fejőgép eladó vagy malacra, hízóra cserélhető. Érd.: 66/643-164.
Jó állapotban lévő góré eladó. Érd.: 70/
527-90-82.
Különböző méretű ajtólapok, ablakok,
padlószőnyegek, 250 cm-res szép formájú szobafenyő eladó. 66/739-890, este.
Rossz, régi hiányos légpuskát keresek
megvételre 4000 Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/43379-89.
P3-as számítógép, számítógép ház 300
Wattos Mercuri táppal, CD-olvasó és CDíró eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akkumulátorral, töltővel Békésen eladó. Tel.:
66/412-070, délután.
Kabátok, cipők, gyermekruhák, háztartási
cikkek eladók. Érd.: 30/377-53-10.
Minden kidobásra szánt dolgát ingyen
elszállítom. Érd.: 30/377-53-10.
Eladó: 2 szekrénysor, ágyneműtartó, 2 heverő, számítógépasztal, üveges kisszekrény, 2 dohányzóasztal, szőnyegek. Érd.:
30/377-53-10.
2db használt babakocsi eladó, darabja
8000 Ft. Tel.: 30/85-81-911.
100q érett marha istállótrágya eladó szállítást megoldom. Tel.: 30/85-81-911.
Régebbi típusú, jó állapotú 10 év körüli
gyereknek való használt kerékpár eladó.
Tel.: 30/85-81-911.
1,2 kW-os, 220 V-os betonkeverő eladó.
Érd.: Békés, Málna utca 4. 30/697-39-69.
Eladó: fagyasztószekrény, Csepel varrógép, gobelin kép, üst. 70/612-83-74.
Eladó: 2 rekamié, 6 fotel, előszobafal, gázpalack, befőttesüvegek, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.: 30/739-62-58.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 7
ezer Ft-ért, függönykarnisok 4 ezer Ft-ért
eladók. 20/416-91-17.

Eladó Békésen muzeális értékű, német
gyártmányú, Excelsior típusú kukoricadaráló. Érd.: 30/269-04-17.
26-os Csepel női kerékpár eladó, irányár:
8000 Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Hőterm álló gázkazán kifogástalan állapotban, 11,5 kg-os gázpalack eladó. 70/
31-66-002.
4,5 LE Briggs motoros rotációs kapa 6
kapataggal eladó. Tel.: 30/629-18-87.
Aranyeső, hibiszkusz (mályvacserje), labdarózsa tövek eladók. 20/355-77-26.
Keresek villanypásztort. Eladók: két- és
négykerekű kiskocsik, malmi kocsik.
20/472-96-58.
Útitársat keresek a csíksomlyói búcsúba.
Érd.: 30/94-55-433.
130x60 cm-es zöldszínű, újszerű hálózsák eladó. Érd.: 20/42-86-110.
2012-ben főzött cukornélküli besztercei
szilvalekvár 40 üveggel (720 ml) eladó.
Tel.: 70/342-51-17.
Ingyen odaadnám szobanövényeimet.
Érd.: 20/357-05-52.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú elektromos rokkantkocsi és egy betegemelő
állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.

Békésen eladó: kis ruhásszekrény, dohányzóasztal, 3 db íróasztal, rekamié, hősugárzó. Érd.: 30/95-22-466.
Egyéves, nagyon szép sörpad féláron
eladó. Tel.: 70/38-64-120.
Fényterápiás készlet és forró gőzös porszívó sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.:
70/296-49-14.
Bontásból cserép, kúpcserép, faanyag,
ablakok, konvektorok, disznóvágó asztal,
malmi kocsi, válaszfaltégla. Tóth u. 22.
20/47-29-658.
Eladó: benzines szivattyú, villanymotor,
férfi kerékpár, 5 m mestergerenda, 20 db
kúpcserép, Hilti 72-es. Érd.: 66/412-862.
Terménydaráló, sezlon, pirosló hunyortövek és télálló kaktuszok eladók. 20/35577-26.
Rozsdamentes ipari mosogató, popcorngép, kelesztőgép sürgősen eladó.
20/343-72-12.
Két fotel és egy dohányzóasztal eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Használt dunnát, párnákat vennék. 30/
301-09-24.
Trágya ingyen elvihető. Érd.: 70/222-10-48.

Munkahelyteremtő
és -megtartó lehetőségek
A fejlődni képes és akaró
vállalkozások számára most
elérhető munkahelyteremtő,
valamint munkahelymegtartó
pályázati lehetőségekről tájékoztatták a Békési Kistérség
érintett munkaadóit a munkaügyi központban március 1jén. A Nemzetgazdasági Minisztérium 10 milliárd forint
ráfordítással, vissza nem térítendően olyan vállalkozásokat
támogat, amelyek legalább két
személynek létesítenek teljes
munkaidőben új munkahelyet.
A támogatás személyenként
minimum másfél, maximum 3
millió forint lehet. Az összeg
az előző évihez képest jelentő-

sen emelkedett – emelte ki
Erdős Norbert kormánymegbízott. Tavaly a minisztérium
hasonló pályázatán 67 Békés
megyei pályázat nyert támogatást, amely 330 új munkahely teremtését jelentette 687
millió forintból.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Hivatalának vezetői a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményekről, továbbá az
Első munkahely garanciaprogramról is tájékoztatást
adtak, és mindez a jelenlévő
kis- és középvállalkozás-vezetők körében élénk érdeklődést váltott ki.

A pillanat varázsa
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

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

Az 1994-ben létrejött és jelenleg 49 tagot számláló békéscsabai Márvány Fotóműhely másodszor állít ki ezekben a napokban Békésen, a
kulturális központban. A pillanat varázsa címet viselő tárlaton 28 fotós
58 alkotása tekinthető meg, elsősorban természetképek, épületfotók,
portrék. A kiállítást Mucsi András önkormányzati képviselő, a kulturális
bizottság elnöke nyitotta meg. A március 21-ig ingyenesen látogatható
tárlat megnyitására vésztői, gyulai és mezőberényi fotósok is eljöttek.

Beteg anyát segít
a jótékonysági koncert
Fekécs Szabolcsnét, egy hatgyermekes beteg fiatalaszszonyt és a családját kívánja
segíteni a Hetednapi Adventista Egyház Békési Gyülekezete azzal a jótékonysági koncerttel, amit március 24-én,
vasárnap 17 órától tartanak a
kulturális központban. Lapunknak Bicskei Róbert lelki-

pásztor elmondta, hogy a koncert teljes bevételéből az édesanya gyógykezelését és a család lakásának felújítását szeretnék támogatni. A pénzt az
ADRA segélyszervezet kezeli
majd, amely a célok megvalósulásakor utal a családnak. A
koncertre szeretettel várnak
minden segítőkész érdeklődőt.
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Adománykat gyűjt be és oszt szét
a Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata
Mozgalmas esztendôt zártak

megjelent darabban az író
bemutatja, hogy a hatvanas
évek Kádár-rendszerében nem
csak iskolázatlan és alkalmatlan emberek, hanem - a hatalom tudtával és beleegyezésével
– még bűnöző, alvilági elemek
is beülhettek vezetői székekbe.
A darabban közkedvelt,
ismert színművészek is szere-

peltek, így Ivancsics Ilona és R.
Kárpáti Péter. Nekünk, békésieknek különösen jó volt látnunk a békési gyökerű Czvetkó
Sándor játékát. Az előadás a
Csurka István Emlékbizottság
és Szentendre Város Egészségügyi Intézményei támogatásával jöhetett létre.
Zsombok Imre

noknak, akik ténylegesen
hasznosítható tudást szeretnének megszerezni, melyet vészhelyzetben sikeresen alkalmazni tudnak. A gyakorlatközpontú képzést a gyermekmentésben évtizedes tapasztalatot szerzett szakemberek
végzik. Bemutatják mások
mellett, hogy mi a teendő csecsemők, valamint serdülők
újraélesztésekor, vagy éppen

idegentest nyelésekor.
A tanfolyamon való részvétel mindenkinek ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött, hiszen a létszám korlátozott. Kérjük, hívják Erdei Andreát a 20/775-85-94-es számon, vagy írhatnak e-mait:
eletmentooktatas@gmail.com.
A tanfolyam helyszíne a Teleky utca 39. szám alatti baptista imaház lesz.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 15-29. KÖZÖTT
Március 15. péntek 10 óra
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharc 165. évfordulóján. Beszédet
mond: Latorczai János, az Országgyűlés alelnöke.
Forradalmi Emlékmű
Március 16. szombat 19 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója. Belépő:
600 Ft/fő.
Kulturális központ

Március 20. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Téma: Nádas Péter Hazug,
csaló című novellája.
Püski Sándor Könyvtár
Március 23. szombat 10 óra
Emlékezés B. Szabó István államminiszterre,
születésének 120. évfordulóján.
Jantyik u. 31. alatti szülőháza, majd a kulturális
központ
Március 23. szombat 18 óra
Békési FKC – Mizse KC férfi bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

itthon és a szomszédos országokban imaházak építésénél,
felújításánál segédkezik, de
tavaly helyben, a MPE Országos Cigánymissziója Verseny
utcai székház épületének kialakításában is szerepet vállaltak.
A missziósnapon beszámolt
kongói útjáról Durkó Zsolt
operatőr is, aki már hetedszer
járt az afrikai országban Béres
Jánossal, aki különleges elhívást érez a fekete kontinensen
élők iránt. Útjukról megrendítő film készült, melyet a
békési találkozó résztvevői
megtekintettek.
Sz. K.

HÉTVÉGE

egyszerűen csak szegények,
akik kihullottak a szociális
hálóból. A mindennapokban
jól együttműködnek más segítő szolgálatokkal – ismertette
Békési Endre, hozzátéve, hogy
munkájuk egy csőhöz hasonlítható: az jön ki belőle a jó
helyen, amit a másik végén
beletöltöttek, vagyis az adományok begyűjtése, adományozók felkutatása éppúgy
fontos, mint a sajnos egyre növekvő számú segélyre igényt
tartó személyeké. Szolgálatuk
országos hatókörű.
Az Építő-követek Misszió

Mit tegyünk, amíg
megérkezik a mentő?
A Magyar Gyermekmentő
Alapítvány ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamot tart
Békésen április 20-án. Erdei
Andrea szervező arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tanfolyamot elsősorban azoknak
ajánlják, akik kisgyermeket
nevelnek szülőkként, vagy
éppen nagyszülőkért, tanárként, óvónőként éreznek felelősséget irántuk, illetve olya-

paraszolvenciát, átírva a szó végét az adott
idegen nyelvre jellemző végződésre, azt
fogjuk látni, hogy egyetlen más nyelvben
sem találkozunk vele.
Úgy fest, hazai szóval és jelenséggel van
dolgunk, annyira, hogy hiába görög-latin
összetétel, mégis magyar szónak mondható.
Ma már aligha jelent problémát, hogy utánanézzünk, mikor írták le először. A jelenleg
ismert első előfordulása 1973-ra tehető, akkor
még latinosan írták (parasolventia), de
ugyanabban a dokumentumban előfordul
magyar írásmóddal is. Ezek szerint a szó
maga aligha lehet a második világháborúnál
idősebb. Ha pedig arra lennénk kíváncsiak, ki
találhatta ki, akkor a magam részéről leginkább egy tréfás kedvű orvosra szavaznék.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési Endre, a Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálatának vezetője.

Nagy sikert aratott
Csurka István komédiája
Ismét teltházas színházi előadás zajlott a kulturális központban. Sokakat vonzott városunk szülöttének, Csurka
Istvánnak Az idő vasfoga című
komédiája Ivancsics Ilona és
színésztársai, valamint a Klebersberg Kultúrkúria előadásában, Pozsgai Zsolt rendezésében. Az először 1967-ben

Mi mást imádna a magyar, egyéb nemzeti sportok mellett, mint más zsebében
turkálni? De nem ismeretlen az a helyzet
sem, amikor nem csak szemrevételezzük
azt a zsebet, hanem bele is teszünk valamit: a paraszolvenciát. Nincs honfitársunk,
aki ne ismerné a szót, de nézzük meg az
eredetét! Az eleje görög (para annyi, mint
mellett, felett, túl), a solventia pedig latin,
bár ilyen formában soha nem használták. A
solveo (old) igének lehet egy melléknévi
igeneve, amely főnevesült – de hagyjuk
ezeket a nyelvészes fejtegetéseket, inkább
mondjuk ki, mit jelent maga a szó: mellékmegoldást, amelyet akkor veszünk elő, ha
kedves az életünk. A solvency szó az angolban fizetőkészséget, fizetési hajlandóságot
jelent, de ha a többi nyelvben keressük a

HÉTVÉGE

Durkó Zsolt operatőr kongói útjáról beszélt.

ECHTE MAGYAR – HA KEDVES AZ ÉLETE

HÉTVÉGE

A Pünkösdi Cigánymisszió
Szeretetszolgálata és az Építőkövetek Misszió évértékelő rendezvényét tartották a napokban
Békésen, e két szolgálat központjában. Békési Endre szolgálatvezető elmondta: igazán
mozgalmas év áll mögöttük. A
kapott jelentős mennyiségű
adományból sok szegény ember
gondját tudták enyhíteni.
A szolgálat az elhagyottaknak nyújt segítséget, olyanoknak, akik hajléktalanszállókon, árvaházakban, menekülteket befogadó állomásokon,
gyermekjóléti intézményekben élnek, vagy más miatt
kerültek a társadalom perifériájára. Például mert megözvegyültek, leégett az otthonuk,
rokonuk börtönbe került, vagy

A SZERZŐ FELVÉTELE.I

ÉVÉRTÉKELÉS

Egy nyelvet beszélünk

Március 24. vasárnap 8-12 óra
Virágvasárnapi Vásár. Bővebben a címlapon.
Piactér
Március 24. vasárnap 17 óra
Jótékonysági koncert Fekécs Szabolcsné és
családja megsegítéséért. Bővebben a címlapon és a 6. oldalon olvashatnak.
Kulturális központ
Március 24. vasárnap 18 óra
Békési NKTE – Mezőberény SDSE női bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Március 26. kedd 18 óra
Pap Gábor művészettörténész: Nimród, a nagy
vadász az Úr előtt. Az előadás a Hazatalálás sorozat része, melyre a belépés ingyenes. Szervezők:
Múltunk a Jövőnkért Szövetség, Életfa Kulturális
Alapítvány.
Kulturális központ
Március 28. csütörtök 8-12 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Kezdő fotósokat várnak
A Békési Fotós Klub szokásos heti találkozóinak keretében „Fényképészeti SzabadÓvodát” indít, ahol az alapoktól kezdve megbeszélik és
oktatják a fotózással összefüg-

gő ismereteket. Az elméletben megtanultakat átültetik a
gyakorlatba is a műtermi jellegű és a terepfotózásokon. A
részvétel ingyenes és tudásszinthez nem kötött. Minden

érdeklődőt szeretettel várnak
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Fotós Klubjába
szerda esténként 18 órai kezdettel. Az első előadás várható
időpontja: március 20.
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Érmek a korosztályos
atlétikai OB-ról
Remek teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban a
Békési DAC atlétái. A felnőtt
fedettpályás országos bajnokságon Horváth Anikó magasugrásban ötödik lett. Budapesten, a SYMA csarnokban
rendezték meg a versenyt, ahol
Anikó 169 centiméterig mindent elsőre magabiztosan ugrott. 173 centiméterre is igen
biztató kísérleteket tett, de ez
nem sikerült, így lett ötödik.
Kevéssel később ugyanezen
a helyszínen került sor az ifjúsági és junior fedett pályás
országos bajnokságra. A békésiek két éremmel tértek haza.
Az első éves ifi, Nyeste Ágnes,

400 méteres síkfutásban óriási
egyéni csúccsal (58,25) ezüstérmet szerzett. A junior 800
méteren Botos Zsolt nagy taktikai csatában, hatalmas hajrával bronzérmet harcolt ki. Ezt
Zsolttól várhattuk is, mert
előtte 400 méteren egyéni csúcsot (50,88) futott, ahol hatodik
lett. Pankotai Kinga 60 méteren B-döntős volt, míg Darvasi
Anett 400 méteren nyolcadik
és 200 méteren kilencedik lett.
A versennyel egy időben a
KSI pályán téli dobó országos
bajnokság zajlott. Itt Szűcs
Sándor – szintén új egyéni
csúccsal – gerelyhajításban
negyedik lett.

A békési női
kézilabdacsapat
tavaszi sorsolása
Március 24. vasárnap 18 óra Békési NKTE – Mezőberény SDSE
Március 30. szombat 17 óra Békési NKTE- Gyomaendrőd NKSE
Március 31. vasárnap 15 óra Békéscsabai JALTE- Békési NKTE
Április 7. vasárnap 18 óra Békési NKTE – Újkígyós Felföldi SE
Április 14. vasárnap 16 óra Dobozi KE- Békési NKTE
Április 21. vasárnap 18 óra Békési NKTE – Nagyszénási SE
Április 27. szombat 15:30 Kétsopronyi SE- Békési NKTE
Május 5. vasárnap 18 óra Békési NKTE –Füzesgyarmat SE
Május 11. szombat 15 óra Kondorosi NKK - Békési NKTE
Május 19. vasárnap 16 óra Sarkadi KSE- Békési NKTE
Május 26. vasárnap 16 óra Gerlai SE- Békési NKTE
Június 8. szombat 15 óra Békésszentandrási SE- Békési NKTE

Egy napig úsztak a csapatok
Horgász
szemmel
HIDEGVÍZI AROMA
A tavaszi etetőanyagok nélkülözhetetlen része a speciális
hidegvízi aroma. Tavasszal,
amikor a víz túlságosan hideg,
szélsőséges körülmények között
is kapást érhetünk el ezzel a
speciális titkos összetevőkből
álló csalogatóanyaggal. Mi számít hideg víznek? A horgászok
tapasztalata szerint az állóvizek
nagy része április végére kb. 15
fok, a folyóké pár fokkal kevesebb, és csak május közelére éri
el a 15-16 fokot. Ezt tekintjük
határpontnak, eddig érdemes
használni ezeket a speciális csalogatóanyagokat. A hidegvízi
aromák általában folyékonyak,
és hideg hatására sem dermednek meg, sőt ekkor a legjobb a
csalogató hatásuk. Ezeknek az
aromáknak főként a fenék
körül úszkáló és keresgető halakat kell célba venni, vagyis a
fenéken az etetőanyagból
kiáramló aroma csalja magához
a halakat, aminek nem tudnak
ellenállni a halak. Használatuk
egyszerű: 1 kg hidegvízi etetőanyaghoz 1dl aromát kell használni, amit előzőleg 4-5 dl vízzel feloldunk, majd egyenletesen az etetőanyaghoz keverjük.
Pihentetjük, ha esetleg száraz
lett az etetőanyag, vizet adhatunk hozzá. Ezután már lehet is
gombócba vagy feederkosárba
gyúrni, de alkalmazható az új
keletű method kosárnál is.
Szekerczés Sándor

Másodszor rendezték meg
városunkban a 24 órás váltóúszást, február 23-24-én. Az
uszodában tartott erőnlétpróbára hat csapat nevezett, köztük három békési egység.
Mellettük Kecskemétről, Szegedről, Kétegyházáról és Békéscsabáról jöttek sportolók.
Egy csapatban nyolc úszó versenyzett, kivéve a szegedieket, akik ketten regisztráltatták magukat a megmérettetésre. Végig nagyon jó hangulatban zajlott a verseny,
amely nem is nevezhető igazán versenynek, hiszen külön
díjazás nem volt, de minden
résztvevő emléklapot vehetett
át a főszervezőtől. Nagy István lapunknak elmondta,
céljuk továbbra is, hogy minél
több embert mozgassanak

A lelkes kétegyházi csapat tagjai is remekül érezték magukat.

meg. Terveik között szerepelnek közös kerékpártúrák, futások, triatlon versenyek. A
mostani 24 órás úszáson
egyébként a leghosszabb távot teljesítő csapat a békési
kajakos lányoké volt (összesen
75650 métert úsztak), nekik

ezúton is gratulálunk.
Az úszást támogatta: Békés
Drén Kft., EDF Démász Zrt.,
Békés Város Polgármesteri
Hivatala, Békés Uszoda, Barta István Zoltán, Mészáros és
társa Saucony Kereskedés,
Molnár István.

Aki szöcskét evett Latin-Amerikában
VILÁGUTAZÓ

Lebilincselô könyvet írt a fiatal szerzô

Lebilincselő előadást hallhattak mindazok, akik szombat
délutáni elfoglaltságul Soltész
Béla képes úti beszámolóját
választották március 2-án. A
műfordító, prózaíró és nem
mellesleg spanyoltanár előadó
egy évet töltött Latin-Amerikában ösztöndíjasként, és a
Püski Sándor Könyvtárban tartott előadásában sokat mesélt
kalandokkal teli utazásáról, a
különböző országok népeinek

szokásairól, hagyományairól, a
gyönyörű tájakról és változatos
állatvilágról. Járt Chilében,
Argentínában, Bolíviában, Peruban, Mexikóban, a Húsvétszigeteken, Kubában, a középamerikai Costa Ricában, Nicaraguában, Hondurasban, Guatemalában. Mint elmesélte,
egyes helyeken a helyiek eledelét, a kukacot, a szöcskét vagy
hangyát is megkóstolta. Élményeit a tavaly megjelent Clan-

destino – Egy év Latin-Amerikában című könyvében örökítette meg, amelynek máris a
második kiadására készülnek,
hiszen az elsőt elkapkodták.
Az előadást követően az
önkormányzat
konyhája
jóvoltából ételkóstolóra is sor
került, a jelenlévők mexikói
tortilla chipset ettek csilimártással, valamint ugyancsak
mexikói esküvői aprósüteményt.
Zs. I.

Tavasztól házhoz megy a szelektív gyűjtés
Szabaduljon meg a régi
szokásaitól, ne terhelje
tovább a pénztárcáját,
gyűjtsön szelektíven!
A kommunálisszemét-díj
növekedésének hátterében az
évek alatt egyre növekvő hulladéklerakási járulék áll. A
kommunálisdíj szinten tartása
vagy csökkentése csak a szelektív hulladékgyűjtés révén
érhető el.

Békésen hamarosan kiépül
a „házhoz menő” szelektív
gyűjtési rendszer, így
anyagilag is megtérülhet a válogatott
gyűjtés
azoknak, akik
odafigyelnek a
hulladék szétválasztására.
Szeletív gyűjtő edények ingyenesen április 2-től lesznek
igényelhetőek a Békési

Gallyazást kezdtek
a városban
Békés város közigazgatási
területén (kül- és belterületén) a DÉMÁSZ Zrt. megbízásából a Fény-kert Kft. munkatársai a nagy-, közép-, és
kisfeszültségű szabadvezeték
nyomvonalán karbantartási,
gallyazási munkát végeznek.
A munkákat március 11-én
kezdték el, és a befejezés várható időpontja: március 31.
Amennyiben a vezeték
közelében lévő fa, illetve más
növényzet az áramszolgáltatást veszélyezteti, eltávolítják.

– Felhívjuk a tulajdonosok
figyelmét, hogy maguk is
elvégezhetik az ingatlanjuk
előtt lévő fákon a metszést, és
kialakíthatják a megfelelő
védőtávolságot. De fát kivágni csak Békés Város Jegyzője
által kiadott engedély birtokában lehetséges. A munkát
végzők a levágott gallyakat az
ingatlanok előtt leteszik, azt
az ingatlantulajdonos elszállíthatja, azzal szabadon rendelkezhet – tájékoztatott Tárnok Lászlóné jegyző.
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