
A március derekán és má -
sodik felében tapasztalt rend-
hagyóan zord időjárás több
békési szabadtéri rendezvényt
alapjaiban változtatott meg. A
mostani lapszámban olvasható
eseménytudósítások közül ép -
pen ezért nem egy kezdődik
„időjárás-jelentéssel”, mint
például a március 15-i nemzeti
ünnepről, a B. Szabó István
születési jubileumáról való
megemlékezésről szóló vagy
éppen a Virágvasárnapi Vásár -
ról írt cikkünk. Remélve a las-
san most már tényleg elteme-
tődő telet és az érkező tavaszt,
kívánunk a Békési Újság min-
den munkatársa nevében Ál -
dott Húsvétot, boldog ünnepet
minden olvasónknak!
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Szokott 
jótékonykodni?

56%
Ritkán, és
mindig meg-
nézem, kinek. 

16%
Sajnos erre 
nincsen pénzem. 

28%
Rendszeresen 
adakozom. 

Lapunk elé…

Ünnepi beszédet (a békési
születésű) dr. Latorcai János, az
Országgyűlés alelnöke mon-
dott, ebben az 1848-ban kirob-
bant forradalomról, a sza bad-
ság szárnyalásáról be szélt. Ki -
emelte, hogy a márciusi ifjak
felelősen cselekedtek, áldozatot
hoztak a nemzeti létért, Ma -
gyarország függetlenedéséért.
Ezzel párhuzamba állította je -
len korunk politikai megosz-
tottságát, belső széthúzásait. 

– 1848-49 hőseinek áldoza-
ta arra figyelmeztet, hogy sose
adjuk fel elveinket. Éljünk
egye nes gerinccel. A halál
nem csak ölni, hanem éltetni
is tud egy nemzetet – zárta
gondolatait Latorcai János, aki
elsőként helyezte el a koszorú-
ját az emlékmű előtt. 

A város nevében Izsó Gá -
bor polgármester és Tárnok
Lász lóné jegyző koszorúzott,
míg a társrendező Békés Me -

gyei Ön kormányzat nevében
Farkas Zoltán, a közgyűlés
elnöke, Kónya István és
Mucsi András alelnökök,

valamint dr. Bacsa Vendel
jegyző emlékezett. A továb-
biakban iskolák, más intéz-
mények, civil szervezetek,

rendvédelmi szervek és pár-
tok helyezték el az emléke-
zés vi rágait.

Folytatás a 2. oldalon 

A város és a megye együtt ünnepelt
EMLÉKEZÉS Szokatlan idôjárás mellett telt a nemzeti ünnep
Korábban sosem látott időjárás mellett tartották
meg a március 15-i ünnepséget Békésen. A sza-
kadó hóesés és a hideg miatt a szokott embertö-
meg mintegy fele (200-250 személy) jelent meg a
Forradalmi Emlékműnél, és akik eljöttek, azok is
igyekeztek szélcsendes helyre húzódni.

Ünnepi beszét idén Latorcai Já nos
országgyűlési képviselő mondott.

A képviselő-testület többségét adó Jobboldali Összefogás nevében
Vámos László, Mészáros Sándor és Balázs László koszorúzott.

Áldott Húsvétot,
boldog ünnepet 

kívánunk 
minden kedves
olvasónknak!

B. Szabó István a cseleke-
detek embere volt. Szerette
meghallgatni társait, okosan,
ki váncsian, türelmesen, de
még jobban szerette a tette-
ket – emlékezett vissza közös
munkájukra és a békési
államférfi személyiségére dr.
Horváth János az Ország -
gyűlés korelnöke, aki még az
1945-46-os Nemzetgyű lés -
ben kezdett együtt politzálni
vele. Az idős képviselő visz-
szaemlékezése a B. Szabó
István születése 120. évfordu-
lója tiszteletére rendezett

konferencián hangzott el
március 23-án.

A békési kisgazda politikus
előtt tisztelgő rendezvény –
metsző hidegben – a B. Szabó-
háznál, a Jantyik utca 31. szám
előtt kezdődött, ahol Farkas
Zoltán, a Békés Megyei Önkor -
mányzat Közgyűlésé nek elnöke
mondott beszédet, melyben az
ellenzéki szellemiségű paraszt-
mozgalom kiemelkedő alakját
méltatta. Hozzátette: mint
akkoriban, ma is a nemzet érde-
kében kell politizálni, például a
magyar termőföld és az ivóvíz-

készlet védelmében.
A kulturális központban

foly tatódó rendezvényen Izsó
Gábor arról beszélt, hogy a tele-
pü lés egykori bírája, B. Szabó
Ist ván továbbá kortársainak
szel lemi hatása most is megha-
tározza Békés arculatát, az utó-
dok ma is meríthetnek a hozzá
hasonló közösségteremtő, el -
szánt és derék emberek élete
példájából. Később történészek
előadásai elevenítették fel a
Füg getlen Kisgazdapárt indulá -
sát és B. Szabó István pályáját. 

Folytatás a 4. oldalon

Emlékezés B. Szabó Istvánra

Születésének 120. évfordulóján emlékkonferencián emlékkonferenciát
rendeztek az egykori államminiszter B. Szabó István előtt tisztelegve.

A több mint tíz éve súlyos
fekélyes vastagbélgyulladás-
sal küzdő hatgyermekes
Fekécs Szabolcsné született
Varga Balog Henrietta sorsá-
nak jobbra fordításáért ren-
dezett jótékonysági koncer-
tet a Hetednapi Adventista
Egyház Békési Gyülekezete
és az ADRA Alapítvány. A
kulturális központban márci-
us 24-én tartott segélykon-
cert bevételével az édesanya
gyógyulását szeretnék elő-
mozdítani és a népes család
rossz, egészségtelen lakáskö-

rülményein igyekeznek javí-
tani. A hangversenyen a 11
tagú marosvásárhelyi Ami -
cus Christi énekegyüttes és
erőteljes szavalataival Puskás
Győző előadóművész műkö-
dött közre. A rendezvényre
mintegy kétszázan látogat-
tak el, többen más települé-
sekről jöttek. 

A résztvevők hosszas taps-
sal fejezték ki hálájukat a
fellépést első szóra vállaló,
messziről érkezett vendégek-
nek. Az est a társadalmi
összefogást példázta, melyre

egyre szegényedő jelenünk-
ben igen nagy szükség van –
ugyanezt emelte ki Mucsi
András, a rendezvény fővéd-
nöke is.

A helyszínen készpénzado-
mányokat gyűjtöttek, de a
célokkal egyetértők az alábbi
bankszámlára is utalhatják
adományukat, melyeket az
ADRA segélyszervezet kezel
és a célok megvalósulásakor
utal tovább a beteg asszony
családjának: OTP Bank
11707024-20430928 (meg-
jegyzés: Fekécs család).

Sokan mentek el a jótékonysági koncertre

Összefogott a város a beteg Fekécs Szabolcsné gyógyulásáért. A
felvételen a jótékonysági hangversenyen az első sorban (jobbra)
családja körében.
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Folytatás a címoldalról
A pártok közül a Fidesz, a

KDNP és az MSZP volt je lent,
míg a Jobbik idén is kü lön
ünnepelt. 

A városi megemlékezés a
Békés Megyei Közgyűlés ün -
nepi ülésével a kulturális köz-
pontban folytatódodtt. A Bé -
kés Városi Színjátszó Stú dió, a
Belencéres Néptáncegyüttes
továbbá Tatár Bianka és Ba -
lázs Csongor színművészek
„Szép szerelmem, Magyaror -
szág” címmel adott műsort. 

Igazán emlékezetes volt a
Bé  ké si Kistérségi Iskola Dr.
Hepp Iskola 3. osztályosainak

látványos és jól összeállított
mű sora, melyben 78 gyermek,
a tel jes évfolyam állt színpadra.
A mű sor a több mint 150 év vel

eze lőtti forradalom ta nulságai-
ból az összefogást emelte ki,
melyre ma is büszkék lehetünk.

A közgyűlés zárásaként
em léktáblát avattak. Minya
Gá bor kőfaragó alkotása a
165. évfordulón a márciusi

ifjak a nemzeti függetlenség-
re és polgárosodni vágyásá-
nak állít emléket. 

– Egy egész nemzet forrott
eggyé – fogalmazott Kónya
Ist ván alelnök. Hozzátette: a
kulturális központ előterében,
a közösség eme kiemelt szín-
terén elhelyezett tábla a me -
gye és a város jó kapcsolatát is
szimbolizálja. 

A tábla szövege a követke-
ző: „Az 1848-1849-es Forra -
da lom és Szabadságharc 165.
évfordulójának emlékére, ün -
nepi Megyegyűlés keretében
elhelyezte a Békés Megyei ön -
kormányzat Közgyűlése és
Békés Város Képviselő-testü-
lete 2013. március 15. napján.”

Szegfű Katalin

A Kossuth utca 11. és 13. szám alatti utca-
sorban álló házak a XX. század fordulóján
épültek. 1952-ig mindkét házat a Morvay
család lakta. A 11. számú házban élt Morvay
Mihály gazdálkodó. Róla Lengyel Zoltán
tanár a következő-
ket írta: „1856-ban
született Békésen.
Szerénységére jel-
lemző, hogy nem
fogadta el a képvi-
selői mandátumot.
A század elején ő
volt a Békési Kis -
gazdakör elnöke.
Mi után a gazdálko-
dói pályára lépett, a
magyar lótenyésztés legkiválóbb ismerőinek
egyike lett. Számos bel- és külföldi kitüntetés
tulajdonosa. Az 1896-os millenniumi ünnep-
ségeken ő vezette a békési bandériumot.
Tagja volt a képviselő-testületnek, később
földművelésügyi tanácsosként dolgozott.”

A 13. számú házban Morvay János ügyvéd
élt. 1952-ben kilakoltatták a Morvay családot. 

Sokáig élt a házban Varga Imre gazdálko-
dó. Később dr. Szabó Ferenc orvos és család-
ja otthona lett. Magánrendelője is itt volt.
Óvoda is működött az épületben. Je lenleg a

Fogya té kosok Nappali In tézménye (Derűs
Ház) működik e falak között, amely a Békés
Városi Szo ciális Szol gál ta tó Központ egysége. 

A 13. számú házban Szász Gábor és csa-
ládja élt korábban, a mostani lakó, ifjú

Kovács István so -
kat tesz a ház meg-
mentése érdeké-
ben. Köszönte érte. 

A Kossuth utca
11. számú ház kapu
+ 6 tengelyes. Az
építményen kie-
melt falsávok he -
lyezkednek el. A
klinkertéglás borí-
tású falmezőben

két szárnyú, egyenes záródású ablakok állnak
a díszes falkeretben. Szemöldökpárkánya
egyenes. Felette díszítések láthatók. A bejá-
rati kapu háromszárnyú, egyenes záródású, a
középső, kovácsoltvas díszítéssel ellátott
szárny az eredeti állapotában megmaradt. 

Morvay Mihály gazdálkodó életformájára
utal a szárazkapu-bejáró mennyezetében lévő
nyílás, mely a termény csigával padlásra való
fel-, illetve onnan leszállítására szolgált. 

A jellegzetes kisvárosi ház megőrzésre méltó.
Bíró György, városvédő

2 2013. március 27.
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A MORVAY-HÁZ MIT TEGYÜNK PARLAGFŰ-ALLERGIA ESETÉN?
Ambrosia artemisifolia, trifida, istenek eledele.

Miről is van szó? A parlagfűről, természetesen. Az
ambrózia (jelentése: halhatatlan) a görög mitológiá-
ban az istenek eledele, mely halhatatlanságot és örök
ifjúságot biztosít nekik. 

Azt mondják, gaz csak az emberek
között van, mert van rendes ember
meg gazember. Növények között
csak haszon- és gyomnövény van. A
parlagfű nem gyomnövény. A régi
gyógynövénykönyvek leírják több
gyógyító tulajdonságát, de meg is
lehet enni, mert nagyon sok vitamint
tartalmaz. A levelei, a virága, a pol-
lenje egyaránt. Ezért szeretik legelni
az állatok is. Ősi, nagyon intelligens
növény, sok tekintetben az embernél is intelligen-
sebb. Ahol parlagon van egy földdarab, ott elszapo-
rodik, hogy megóvja az adott földet a kiszáradástól,
azután átadja a helyét más növényeknek, amelyek így
már képesek megmaradni és szaporodni. 

A mai átlagember sietve, kapkodva eszik. Nem
rágja meg jól az ételt, egyoldalúan táplálkozik, az élel-
miszeripar által gyártott tartósítószereket, ízfokozó-
kat, állományjavítókat, mesterséges színezékeket,
aromákat, emulgeáló-szereket stb. tartalmazó étele-
ket fogyaszt. A bennük levő vegyszerek annyira feldú-
sulnak az emberekben, hogy a szervezetük védekező-
rendszerét teljesen leköti az ellenük való küzdelem, s
ha ilyenkor virágzik pl. a parlagfű, akkor annak az
egyébként hasznos pollenjei már teljesen megzavar-
ják a szervezetet. 

A XXI. század felelős orvosa holisztikus szemlélet-
tel gyógyít, a test, a lélek, a szellem vizsgálatával.

Lelki dolgaink kivetülnek a testi síkra is. A test a lélek
temploma, és a lélek megbetegítheti, de meg is gyó-
gyíthatja a testet. Az emberiség legnagyobb megtartó
ereje a szeretet, amellyel gyógyítani lehet magunkat
is, mást is. Mert magunkat is szeretni kell. Nem a ter-

mészetet kell kiirtani, hanem nekünk
kell visszaidomulnunk a természet-
hez. A parlagfű is a természet része,
és kipusztításával felborulna a termé-
szet rendje. Gyógyító hatását a szer-
vezet őssejt-termelésének fokozásá-
val éri el, valószinűsítik.

Egy mai recept: „A parlagfüvet,
mikor még zsenge, gyenge, nyersen,
apróra vágva fogyasztom, valamilyen
hideg étellel. Naponta egy púpos evő-

kanálnyit. Enyhén kesernyés és ahogy „öregszik”,
egyre inkább az. Ilyenkor már inkább szárítva eszem,
egy púpos kávéskanálnyit joghurtba, kefirbe vagy
gyümölcspépbe keverve. Szintén naponta, egész
évben. Úgy szárítom, hogy a sütőt, mikor forróra
melegedett, elzárom, majd ezután  teszem be a tepsi-
be lazán terített gyenge leveleket. Aztán, vagy 2-3
óráig, míg ki nem hűl, benne hagyom. Ekkorra zör-
gősre szárad (színét nem veszti el), és teljesen porrá
lehet dörzsölni.”

Nos, az előbbi sorok gondolatébresztőek, vitager-
jesztőek, és senkit sem szeretnének arra sarkallni,
hogy máról holnapra, szakember megkérdezése nél-
kül letegye gyógyszereit, és parlagfüvet kezdjen enni,
de azon mindenképpen érdemes elgondolkodni,
hogy az allergiások kezeléséből hatalmas profitot
bezsebelő gyógyszerliparnak érdeke volna-e a fenti
ismeretek közzététele?A város és a megye 

együtt ünnepelt
EMLÉKEZÉS Szokatlan idôjárás mellett telt a nemzeti ünnep

A Dr. Hepp iskola harmadikosai emlékezetes műsort adtak elő.

Emléktáblaállítás a kulturális központ előterében. Április 1-jén Békésről, a
református templomból köz-
vetíti a húsvéthétfői istentisz-
teletet a Kossuth Rádió. A 10
órakor kezdődő ünnepi isten-

tiszteleten Katona Gyula
esperes hirdeti Isten igéjét. A
Magyar Rádió műsorkínálatá-
ban az egyik leghallgatottabb
a vasárnapi istentisztelet- és

miseközvetítés, melyet több
százezren követnek figyelem-
mel, nagy egyházi ünnepeken
még többen. A közvetítés 10
óra 5 perckor kezdődik.

Húsvéthétfőn Békésről közvetít
istentiszteletet a Kossuth Rádió

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ
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Ennek a köznapokban
gyakorta használt kifejezés-
nek a frappáns meghatározá-
sa így szól: az összeszorított
hüvelyk- és mutatóujjal mért
kis – de kellemetlen – ütés,
melyet az orra irányítanak
általában. Ami miatt eszem-
be jutott ez az egész – az egy
általam nagyon tisztelt és
szeretett katolikus pap szájá-
ból elhangzott válasz volna,
kitől azt kérdeztem, mit szól
az új pápáválasztáshoz?
Gyors, határozott és lelkesen
örvendező válasza így hang-
zott: „Na gyon örülünk neki!
Nagy várakozással vagyunk
iránta! A megválasztása meg
Szentlélek fricskája a magát
már-már pápacsinálónak
kikiáltó médiának és a hata-
lomért tolongó, lobbizó jelöl-
teknek egyaránt.” 

Az ő gondolataira rímel-
nek Böjte Csaba szavai is, ki
a maga ízes csíkszentdomo-
kosi módján éltette az új egy-
házvezetőt, megemlékezvén
több évtizedes korú, de a
pápa által saját kezűleg su -
vickolt cipőjéről és arcának
megnyerő, szép vonásairól
egyaránt. Szerinte az egyház
– Nagyböjthöz illően – ren-
dezte sorait megválasztásá-
val. Érdekes az is, hogy a
világhálón szinte kizárólag
csak pozitívan nyi latkoznak
róla. Közvet lensége, emberi-
essége, puritánsága megnyer-
te az em bereket. Hogy kifi-
zeti a szállását, magának főz,
egyszerű ruhát visel, buszt
hasz nál, kimegy Róma utcá-
ira, szabadon beszél, mintegy
kikacsintva az őt hallgatók-
ra, mind-mind olyan jellem-
vonások, me lyek egyrészt
teljesen őszinték és éppen
ezért szerethetőek. Humora
is van: azt mondta a bíboro-
soknak, mikor megválasztot-
ták: „Is ten bocsássa meg
nektek!” Az Assisi Szent Fe -
renc ne vének választása
nemcsak jelképes, hanem a
szegény (értsd: nem hivalko-
dó) egyház, szegények egy-
háza jelmondat annak a gon-
dolatnak a felismerése és
gyakorlatba ültetése, mely
szerint a szegénység szabad-
dá tesz. És ez a felismerés kell
Európának, az egyháznak, az
egész világmindenségnek.
Ha megálljt mondunk a túl-
költekezésnek, ha le tudunk
szállni a nagyképűség arro-
gáns lováróll, amin eddig ül -

tünk, ak kor élvezhetjük azt a
friss le vegőt, az új, latinos
lendületet, a pezsgést, amit
az új pá pai lelkület ad az
egyháznak és mindennapi
életünknek. Péteri szolgála-
tának meg kezdésekor az
1054-es nagy egyházszaka-
dás óta elő ször volt jelen az
ortodox keresztények ve zető-
je, I. Bar tolo maiosz konstan-
tinápolyi pátriárka. De ott
volt a ró mai főrabbi és sok
egyházi küldöttség – köztük
reformá tus, evangélikus,
zsidó, muszlim, buddhista és
szikh – is.

A hatalom mindig szolgá-
lat. A pápa szolgálata, hogy
megőrizze Isten népét. Ő
arra kérte a világ gazdasági
és politikai vezetőit, hogy ők
is legyenek a te remtett világ
őrzői. „Nem szabad megen-
gedni, hogy a pusztítás és a
halál erői fenyegessék a vilá-
got. De ah hoz, hogy az
ember a vi lágot megoltal-
mazza, saját szívét is meg
kell tisztítania. A gyűlölet, a
gőg és az irigység beszeny-
nyezi az  éle tet. Nem szabad
félni a jóságtól és a gyengéd-
ségtől, csak aki szeretettel és
gyöngédséggel szolgál, az
tud megőrizni, mert a gyen-
gédség nem a gyengeség,
éppen ellenkezőleg, az erős
lélek jele.” „Soha ne enged-
jünk a pesszimizmusnak, a
keserűségnek, az elbátortala-
nodásnak. Minden nap talál-
junk rá arra a bátorságra,
amellyel a jó hírt el tudjuk
vinni a világ legtávolabbi
részébe is” – mondta. 

„Olyan mintha a pápa
közülünk került volna ki,
életet ad az egyháznak!”
„Ferenc pápa csupa meglepe-
tés. Folyamatosan mosolyog”
– mondták a misén jelenle-
vők. Semjén Zsolt kiemelte:
nagyon jó és büszke érzés
volt Rómában magyarnak
lenni. Az erdélyiek külön
reménysége, hogy végre hoz-
zájuk is ellátogat – például a
csíksomlyói búcsúra - és
meghallja a csángók kérését
is. S ha már Erdélyt emleget-
jük, talán nem szentségtörés,
ha itt említem meg reformá-
tus testvéremet, „Incze
papot”, ki a sepsiszentgyör-
gyi március 15-i ünnepségen
megfricskázta a széthúzókat,
és olyan mindenki minden-
kivel kezet fogós Miatyánkat
példastatuált, hogy azt ta ní-
tani kellene. Brávó, Zsolt, és
brávó, Szentatya, ki bizonyá-
ra nem haragszik meg ezért a
buzdításért, és azért sem,
hogy egy szegény székely
református esperessel emlí-
tem egy sorban.

Fricska

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Domokos Sándor (Békés)
és Fábián Anikó (Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Dancs Ist -
ván (56 évesen), Tóth Fe -
rencné Pankotai Esz ter
(65), Ivanics István (79,
Bélmegyer), Hidvé gi Ist -
ván (74), özv. Majszterics
Mihályné Ba rabás Mária
(79, Tar hos), özv. Dávid
Gábor né Csizmadia Ilo -
na (84, Tarhos), Nagy
Imre (78), özv. Vakarcs
Istvánné Hamza Julianna
(81), özv. Berczi Istvánné
Szász Eszter (89), Varga
Mihály (84), özv. Kun
Istvánné Kónya Julianna
(79), Szabó Imre Jánosné
Kis Éva (53), özv. Nagy
Sándorné Kocsor Róza
(75), Borbély János (75),
özv. Balogh Istvánné
Csa pó Eszter (86), Békési
Edit (37, Kamut), özv.
Szabó Jánosné Pogány
Erzsébet (82, Bélmegyer).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

MÁRCIUS 23-30. 
Turul Patika (Piac tér)

MÁRC. 30. – ÁPRILIS 6. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

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

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

– Hogyan lett cégvezető?
– Kis koromtól nagyon érde-

kelt az elektronika, programozás
és persze a motorozás. A békési
gimnázium jó alapot adott a
továbbtanulásra, és az emelt szin-
tű matematikának köszönhetően
egyenes volt az út a kecskeméti
műszaki főiskolára, ahol mérnök
informatikusként diplomáztam
1998-ban. Ezalatt tovább fokozó-
dott az érdeklődésem az említett
három terület iránt, mikroelekt-
ronikából országos versenyt is
nyertem. A főiskola után egy évet
dolgoztam fejlesztőmérnökként
Budapesten az Ericssonnál, majd
egy kedvező ajánlatot elfogadva a
Nokiához kerültem Helsinkibe,
ahol négy évig dolgoztam külön-
böző projekteken és feladatkö-
rökben. Finnországban szereltem
be az első saját „terméket” a
motoromba, amely egy sebesség-
mérő kalibrátor volt. Felismer -
tem, hogy ez eladható termék, és
érdemes lehet további terméke-
ket fejleszteni. Külön öröm volt,
hogy azokat a dolgokat lehetett
benne ötvözni, amelyek már
régóta érdekeltek.

– Mutassa be az ön által irá-
nyított vállalkozást!

– A céget 2004-ben alapítot-
tuk üzlettársammal, Hajnóczi
Leventével, vagyis két fővel, egy
bérelt műhelyben kezdtük. Ek kor
még külföldön éltem, így szükség
volt egy társra, aki a gyártást és a
helyi ügyeket irányítja. Én igye-
keztem a viszonteladói hálózatot
kiépíteni, újabb termékeket fej-
leszteni és tesztelni.

Ez a munkamegosztás sokáig
jól működött, nem volt szükség
arra, hogy helyben legyek, így
családommal Gödöllőn építkez-
tünk, és most is itt élünk. Így a

cég két helyszínen működik. Bé -
késen továbbra is a gyártás, cso-
magolás, számlázás, szállítás van
hangsúlyban, míg az egyéb dol-
gokat (rendelések, marketing,
terméktámogatás, fejlesztés) én
intézem. A két helyszínű műkö-
désnek megvan az az előnye,
hogy Pest megyében könnyebb
tesztmotorokat és a fejlesztés-
ben-tesztelésben partnereket ta -

lálni, míg Békésen egy jó és ha -
té kony csapat állt össze. Idén ja -
nuártól kizárólagos ügyvezető-
ként dolgozom és egy új cégve-
zetőt neveztem ki, akire a telep-
hely vezetését bíztam. Szük ség
volt a megújulásra, a feladatok
optimalizálására, racionális költ-
ségcsökkentésekre, mert csak
így tudjuk pozíciónkat a nem-
zetközi piacon megőrizni. A pro-
filunk a mai na pig nem válto-
zott: járművekhez, azon belül el -
sősorban motorkerékpárokhoz
fejlesztünk és gyártunk különfé-
le elektronikai mo dulokat, utcai
és verseny célokra egyaránt. Ter -
mékein ket a világ szinte minden
országában jól ismerik és keres-
kedői hálózatunkon keresztül
vásárolják a motorosok. Legje -

len tősebb piacaink az USA, Né -
metország, Olasz ország, Spa -
nyol or szág, Japán és Ausztrália.

– Milyenek a jövő kilátásai?
– Az évek óta tartó válság ránk

is hatással van, ennek ellenére
folyamatos fejlesztésekkel igyek-
szünk versenyképesek ma rad ni, és
a meglévő munkahelyeket (19 fő)
megtartani. Remél hetőleg jövőre
bővíteni is tudjuk a létszámot.
Két EU-s gépbeszerző pályázatot
sikerült igénybe vennünk, vala-
mint ez év végére elkészül az új
telephelyünk, mely szintén pályá-
zatos támogatással épül. Közben
mi is támogattuk a békési spor to -
kat, valamint a mi támogatásunk-
kal tudott indulni egy ma gyar
pilóta a 2012-es Szuperbike világ-
verseny brnoi futamán.

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

– Egyfelől számomra ez jó
lehetőség, hogy a nagyobb helyi
vállalkozókat megismerjem, hi -
szen én a gimnázium óta máshol
élek. Azt is jó érezni, hogy az
 ipar űzési adóként megfizetett
összeg helyben marad, látható
lesz az útja és eredménye. Ez egy-
fajta motivációt is ad és nagyobb
felelősséget. A városfejlesztési
terv kidolgozásában javaslataink-
kal szívesen veszünk részt.
Bízunk benne, hogy új telephe-
lyünk más vállalkozásokat is a
környékre vonz. Célunk és érde-
künk közös: Békés város gazda-
sági életének fellendítése.

Reményt keltő kilátások 
az elektronikai cégnél
Kevesebb mint 10 éve működik, mégis az egyik
legnagyobb adózó helyben a Heal-Tech Elektro -
nikai Kft., melynek ügyvezetője, Batiz Norbert
ezzel jogot szerzett a Tízek Tanácsa egyik tagja-
ként a városvezetésnek egyes gazdasági és straté-
giai ügyekben ta ná csokat adni. Interjú a fiatal
mérnök-üzletemberrel.
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BÉKÉSI ÚJSÁG



GYŐZELEM!
Az elmúlt napokban igazi sokkhatásnak voltunk kitéve. A

tavasz első sugarait soha nem tapasztalt márciusi hóvihar vál-
totta fel, megbénítva a fél ország életét. Majd eltelt néhány nap,
újabb felmelegedés, és nyoma sem maradt a leesett hónak.
Viszont maradt nyoma a lelkekben… Mert sajnos ezt a helyze-
tet sokan nem megfelelően kezelték, illetve értékelték, növelve
az amúgy is feszült légkört a különféle beállítottságú emberek
között. Azt, hogy kinek van igaza, nem az én dolgom eldönte-
ni… Ám a naptárra pillantva érdekes párhuzam fogalmazódik
meg bennem a közelgő ünnep kapcsán. 2000 évvel ezelőtt egy
hasonló tavaszi napon Jeruzsálemben bűnbaknak kiáltottak ki
egy embert, akit mindenáron halálra akartak adni. S hiába
mondta ki róla a halálos ítélet jóváhagyására jogosult helytartó,
hogy semmi bűnt nem talál benne, a helyzet odáig fokozódik,
hogy bár mossa kezeit, mégis aláírja a halálos ítéletet. A
Golgotán megfeszített Jézus azonban harmadnapon feltámad, s
a látszólagos vereségből világra szóló győzelem lesz, melynek mi
is részesévé válhatunk! Életünk sokféle viharain, az elmúlással
történő szembesülésünkön átragyog a húsvéti diadal fénye, ami
ezen az ünnepen is reményteljessé teszi életünket. Kívánom,
hogy sokunk életében így legyen!     Katona Gyula, lelkipásztor

4 2013. március 27.

ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS

Az Országgyűlés elfogadta az alaptörvény módosítását,
így annak része lesz az Alkotmánybíróság által tavaly
megsemmisített átmeneti rendelkezések nagy része és
több, korábban alkotmányellenesnek ítélt szabály is. A
választást megelőző kampányidőszakban politikai reklá-
mot csak a közmédia tehet közé. Lehetőség van hallgatói
szerződés előírására. A parlament egyházként ismerhet el
vallási szervezeteket. A családi kapcsolat alapja a házasság,
illetve a szülő-gyermek viszony. Törvény, rendelet jogelle-
nessé minősítheti az utcán élést, a közrend, a közbizton-
ság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdeké-
ben, de az államnak, az önkormányzatoknak biztosítaniuk
kell minden hajléktalannak szállást. A véleményszabadság
gyakorlása nem sértheti más emberek, a magyar nemzet,
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságát.
Bekerült a szövegbe a kommunizmus elítéléséről szóló nyi-
latkozat, de nem említi az MSZP utódpárti felelősségét. A
kommunista állampártnak és társadalmi, ifjúsági szerveze-
teinek, a szakszervezeteknek a diktatúrában keletkezett
iratai az állam tulajdonát képezik.

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

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

Közhasznú Egyesület (Békés)
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu 

BBÉÉKKÉÉSS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakását:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás,

komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft
– Békés, Veres P. t. 7. A.V/15. szám alatti 2 szobás,

komfortos (54 m2) lakás. A vételár: 2.300.000 Ft
– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti 47 m2-es üzlet-

helyiség. A vételár: 7.800.000 Ft
– Békés, Szőlő u.16. szám alatti 597 m2 beépítetlen

terület. A vételár: 200.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyi-

ség. A bérleti díj: 30.000 Ft+ÁFA /hó
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethe-

lyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlet-

helyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 7. sorszámú (18 m²)

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

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2013. április 12. (péntek) 12 óra.

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

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 

11998707-06278340-10000001 
Erste Bank

A Békési Önkormányzat ál -
tal fenntartott óvodákba és
bölcsődékbe az új óvisok és
bölcsisek központi előjegyzése
áprlis 8-9-én, hétfőn és ked-
den 8-15 óra között lesz. He -
lye a Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Fürkész – Köz -
ponti Óvodája a Baky utca 4.
szám alatt. 

A gyermekek felvételéről a
tagóvodákba és tagbölcsődék-
be a gyermek lakóhelyét, az
esélyegyenlőségi szemponto-

kat, valamint a szülő igényeit
figyelembe véve az intézmény
igazgatója dönt.

Az előjegyzéshez szüksé-
ges iratok:

– gyermek születési anya-
könyvi kivonata

– gyermek tajkártyája
– gyermek lakcímkártyája
– szülő személyi igazolványa 
A felvételről érdeklődni az

első helyen megjelölt tagóvo-
dában és tagbölcsődében má -
jus 6-tól lehet.

�

Új óvodások és 
bölcsődések előjegyzése

A közelmúltban ülésezett a
Békési Civil Tanács. Kálmán
Tibor, a polgármesteri hivatal
munkatársa tájékoztatta a
tanács tagjait, hogy az idei
önkormányzati civil támoga-
tás a tavalyi összeg 80 százalé-
kára csökkent, összesen 3,2
millió Ft-ot osztanak szét a
szervezetek között két részlet-
ben, az év első, illetve második
felében. Az alapíványok, egye-

 sületek az összeg több mint
duplájára, 7,2 millió fo rintra
nyújtottak be pályázatot. A
pályázatok alapján a pénz
elosztásáról az adott szervezet
taglétszámát és aktivitását,
társadalmi szerepvállalását is
figyelembe véve a Civil Tanács
tesz javaslatot, a döntés a kép-
viselő-testület hatásköre –
tájékoztatott Szűcs Gáborné, a
Civil Tanács titkára.

Kevesebb jut a civileknek

Folytatás a címoldalról
Tábori Ferenc politológus a

párt 1930-as békési zászlóbon-
tásáról és első évtizedéről
beszélt. A kisgazdák ekkor
keresztény és nemzeti alapon a
politikai centrumban álltak,
programjuk a földreformra és
általános választójogra épült.
Fokoza tosan erősödtek és gyűj-
tőpárt maradtak, így tudtak az
1945-ös választáson 57 százalé-
kot szerezni. Erről már M. Kiss
Sán dor történészprofesszor be -
szélt, megemlítve a kommunis-
ták legendás csalását az eggyel
későbbi,1947-es választáson,
mellyel évtizedekre odalett a
többpárti demokrácia. Szeren -
csés Károly történész, egyetemi
tanár Pfeiffer Zoltán és B. Szabó
István, e két „tetthazafi” politi-
kai örök sége között vont párhu-
zamot. Mindkét kisgazda poli-

tikust meghurcolta és háttérbe
szorította a kommunista hata-
lom. Pfeiffer a Magyar Függet -
lensé gi Párt színeiben bejutott
ugyan a nemzetgyűlésbe, de

végül Amerikába emigrált. A
néhány hónappal korábban
még államminiszter B. Szabó
István csalódottságában haza-
jött Békésre, belső számüzetés-
be vonult, és ismét gazdálkodni

próbált. Azonban a kommunis-
ták gazdaságilag ellehetetlení-
tették, és a család elszegénye-
dett. Közben folymatosan meg-
fi gyelte az Államvédelmi Ható -

ság, egyszerre több ügynököt is
„ráállítottak”, még a besúgókat
is megfigyelték, és folyamato-
san ellenzéki szervezkedést pró-
báltak rábizonyítani – ismertet-
te a hallgatósággal a téma szak-

értője, Vincze Gábor történész-
muzeológus, aki a közeljövőben
átfogó könyvet kíván megjelen-
tetni B. Szabó Istvánról. Az
utolsó előadásokban Mucsi
András középiskolai történe-
lemtanár B. Szabó István kon-
cepciós peréről adott áttekin-
tést. B. Szabó 1956-ban, a forra-
dalom idején két napra ismét
államminiszter lett, ezért a két
napért három évre ítélte a
Népbíróság. Élete utolsó éveit
(1962-76 között) ismét itthon,
Békésen élte le, teljes visszavo-
nultságban. Még megélhette
Békés várossá nyilvánítását,
melynek megünneplésére per-
sze nem hívták meg – tudtuk
meg a történésztől a B. Szabó
István egykori államminiszter
születésének 120. évfordulóján
rendezett konferencián.

Szegfű Katalin

Emlékezés B. Szabó Istvánra

A konferencia előadói jobbról balra: Dr. Horváth János, M. Kiss
Sándor, Tábori Ferenc és Szerencsés Károly.
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Sálra és sapkára, de még
kesztyűre is szüksége volt a
Virágvasárnapi Vásárra érkező
árusoknak és vevőknek. A
Piacfelügyelet húsvétváró ren-
dezvényét először zavarta meg
ilyen mértékben az időjárás:
bár kisütött a nap, a levegő
hőmérséklete fagypont körül
mozgott március 24-én dél-
előtt. A megszervezett fellépés-
eket azért megtartották, de a
hideg nem csak a hangulatot
„fagyasztotta meg” kissé,
hanem az elhúzódó tél számlá-
jára írható, hogy egyetlen
virágárus sem hozta el portéká-

ját. Virágok helyett húsvéti
díszekből lehetett válogatni,
kézműves foglalkozások is vol-
tak, és igen kelendőnek bizo-
nyult a forró tea, valamint a
szabad tűzön pattogatott kuko-
rica. Nagy sikernek bizonyult a
„Virágok vetélkedése” című
alkotópályázat, melyre termé-
szetes anyagokból változatos
technikákkal készített virág-
kompozíciókkal lehetett nevez-
ni, és melyet a felnőtteknél
Vetési Sándorné, a gyerekeknél
Dávid Marcell, a csoportok ver-
senyében a 3. számú Bölcsőde
nyert meg. A szervezők szétosz-

tották a katolikus templomban
megszentelt barkát a hideggel
dacoló lelkes látogatók között,

így tavaszi virágok helyett leg-
alább a barka emlékeztethet a
közelgő húsvétra.           Sz. K.

Nem volt virág a Virágvasárnapi Vásáron



– A Paulcsik virágbolt
Békésen nemrég még fogalom
volt. Hogy lettél virágboltos-
ból virágkereskedő?

– 1988-ban lettem önálló
vállalkozó, akkor alakítottunk
ki egy üzletet a buszpályaud-
varral szemben. Békésen
akkoriban még nem nagyon
volt virágüzlet. A kezdeti
sikert látva még négy boltot
nyitottunk. Üzleteinket saját
kertészetünkből láttuk el friss
virággal. Idővel a mennyiséget
minőségre szerettük volna
cserélni, de importárut csak
Pestről tudtunk beszerezni.
Ezzel viszont kevesebb üzlet
üzemeltetésére maradt energi-
ám. A nagybani piac egyre
közelebb jött Békéshez, végül
nyílt egy Csabán is 2004-ben,
ahol tudták, hogy régi virág-
kereskedő vagyok, és felkértek
üzletkötésre és az üzlet bein-
dítására. Tetszett a megbízás,
elfogadtam. Sikerült is úgy
berendezni áruval, hogy a
kereskedők bármilyen jellegű
kérésének eleget tudjak tenni.
Korrekt áraimmal, tisztessé-

ges, minőségi kiszolgálással
elnyertem a virágosok bizal-

mát. Az áruszállítást és az
üzletvitelt kb. 3 évig párhuza-
mosan csináltam, de rá kellett
jönnöm: együtt ez nekem sok,
ha becsülettel akarok helytáll-
ni, így az üzleteket leadtam.
Így lettem kapocs az üzletek
és a nagykereskedő között
megyeszerte. Persze ehhez
naprakésznek kell lennem
árak, minőség, árukínálat
tekintetében egyaránt. Azt
hiszem, nem túlzás, ha baráti-
nak nevezem az üzletvezetők
és köztem kialakult viszonyt,

ami fontos a sikeres munka-
kapcsolathoz.

– Nyílt titok, hogy a helyi
kajaksportot támogatod.
Miért ezt?

– A munkám meglehetősen
stresszes, idegileg fárasztó, és
az jelenti számomra az igazi
pihenést, ha beülhetek a
kajakba, és evezhetek egy
kicsit. „Kimosom” az agyam.

Mindig is vonzódtam a moz-
gáshoz, aktívan sportoltam.
Általános iskolás koromban
kosaraztam, középiskolában
kéziztem, majd az idő halad-
tával, már mint szülő, talál-
koztam a kajakkal. Eleinte a
fiamat kísérgettem versenyről
versenyre, míg 40 éves fejjel
megkértem az edzőt, Pan -
kotai Gábort, Cinkét, mutassa
meg nekem is, miként kell ezt
csinálni. Azóta hódolok ennek
a szenvedélynek. Mivel aktí-
van sportolok, természetes

volt számomra, hogy tőlem
telhetően támogassam anya-
gilag is a sportot, jelenleg a
kajak-kenu klubot.

– A magyarságszereteted
nem ismer határokat, hiszen
Böjte atyáékat is támogatod
Erdélyben. Mesélj!

– A munkakapcsolatokból
baráti kapcsolat lett. Elkezd -
tünk közös programokat szer-
vezni: kirándulást, túrázást,
stb. Így kerültünk el Erdélybe,
Gyergyószentmiklósra, ahol a
Böjte Csaba-féle Szent Ferenc
Alapítvány gondozóival meg-
ismerkedtünk, igaz barátságot
kötöttünk. Szeretünk menni,
és ha megyünk, akkor vi -
szünk. Eleinte azt adtuk, ami
a családban már feleslegessé
vált. Aztán barátaink is csat-
lakoztak. Ez indította el a
lavinát, és ma már egyre töb-
ben keresnek meg minket
adományaikkal, amit mi szí-
vesen továbbítunk is.
Örülünk, hogy segíthetünk. 

– Ennyiféle tevékenység
időigényes. Hogy éli meg a
család?

– Kell egy biztos pont.
Nagyon hálás vagyok a csalá-
domnak, hogy tűri mindezt.
Igyekszem őket is bele-bele-
vonni, de ez nem mindig sike-
rül, mert nekik is megvannak
a saját „terheik”.          Gugé

Következő interjúalanyunk
Szilágyi Erzsébet népművelő.
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Szeretet határok nélkül
Beszélgetőpartnerem Paulcsik János 50 éves dísz-
növénytechnikus, és már 25 éve egyéni vállalkozó.
Felesége pedagógus, fiaik 17 és 22 évesek. A
Paulcsik Jánosban lakozó szeretet embertársai,
városa iránt határtalan. Élni és élhetővé tenni kör-
nyezetünket – lehetne a jelszava. És ezzel nemcsak
városkánkra gondol…

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ a felme-
rülő igények alapján innova-
tív kezdeményezésként Var -
ró klub nak ad helyet. A Vi -
dám Varrogatók Klubja ez év
januárjában indult el, helyszí-
ne a Derűsház. A klub tagjai
hétfőnként találkoznak, 16-
18 óra között. Az első alka-
lommal megismerkedtek
egy mással a klubtagok, min-
denki elmondta, hogy mi -
lyennek is szeretné elképzelni
a csoportot. Ekkor mindenki
elkészített magának egy tit-
kos varrós dobozt, amelyet
minden alkalommal ma gával
hoz. A dobozban megtalálha-
tóak a kellékek és csecsebe-
csék, amelyek nélkülözhetet-
lenek a munkához. 

A klub tagjai az évszaknak
és az ünnepeknek megfelelően
hozzák létre alkotásaikat, így az
ünnepre is sikerül ráhangolód-

niuk. Húsvét alkalmából már
el is készültek az első húsvéti
nyuszik. A többség sza vazata
alapján a következő munka egy
aranyos bárány lesz. 

Véleményünk szerint a var-
rás és a kézimunka remekül
kikapcsol, feltölt bennünket a
sokszor küzdelmes életben.
Alkotás közben ki lehet zárni a
külvilágot minden bajával
együtt, vagy éppen az alkotás-
ban való elmélyülés segít fel-
dolgozni az aznapi problémá-
kat, gondokat. Örömet okoz,
és másoknak is örömet ad. Ez
egyfajta terápia is, csapatépítő
tréning. A klub nyitott, min-
den érdeklődőt szeretettel vár-
 nak, nagymamát, kismamát,
szü lőt, akár gyerekeket is. 

Móricz Zsigmond írta: „Én
azt hiszem, annál nincs na -
gyobb öröm, mint valakit
meg tanítani valamire, amit
nem tud.”      Körösi Bianka

VIDÁM VARROGATÓK KLUBJA

MENJEN KÖNNYEN A NAGYDOLOG
Lényeges méregtelenítési terület az emésztőrendszerben fel-

halmozódott salakanyagok eltávolítása. A méreganyagok mint -
egy 70 százaléka élelmiszereink által jut a szervezetünkbe.
Táplálékaink töméntelen tartósítószert, adalék-, színező- és
állományjavító anyagot tartalmaznak, ráadásul a rengeteg hús,
finomított fehérliszt egyébként is megoldhatatlan feladat elé
állítja szervezetünket. Gyakran mondvacsinált okból veszünk be
gyógyszert, frissítőszert, kávét, és a szénsavas üdítőitalok is sava-
sítanak. Szervezetünk mindezekre rossz közérzettel reagál.
Fájhatnak az ízületeink, rossz lehet az emésztésünk, cukorbete-
gek vagy köszvényesek leszünk, és állandó fáradtság, levertség
uralja mindennapjainkat. Hosszú távon az elsavasodott szerve-
zetünkben felhalmozódott méreganyagok lerakódnak a külön-
böző szervekben, és az anyagcsere-folyamatok felborulásához
vezetnek. Az ülőmunka, a rostszegény, helytelen étkezés, a kevés
mozgás és a rossz táplálkozás mind székrekedéshez vezethet.

Optimális esetben reggel 5 és 7 óra között, illetve minden
nagyobb étkezés után kellene mindenkinek meglátogatnia a
helyiséget, ahová „a király is gyalog jár”. 

A vastagbélben pangó salakanyagok újrafelszívódásával folya-
matosan mérgezzük saját magunkat. Egyes nézetek szerint ez a
visszamérgezés az alapja a legtöbb megbetegedésnek. Ezek a
lerakódások ráadásul megakadályozzák az értékes tápanyagok
optimális felszívódását, így hiába szedünk ilyenkor vitaminokat,
azok nem tudnak teljes mértékben felszívódni, így nem tudunk
segíteni szervezetünknek.

A belekben pangó salakanyagok eltávolítására a növényi ros-
tok mint ballasztanyagok kínálnak kíméletes megoldást. A
Levendula Patikában kapható Protexin termékcsalád hatéko-
nyan segít az egészséges bélflóra újraépítésében. Folytatjuk…

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A békési baptista gyülekezet
nevében Somlyai Imre a Békési
Újság hasábjain szeretne kö -
szöntetet mondani az Örömhír
Alapítványnak, amely az el -
múlt években folyamatosan
támogatta városunk és a kör-
nyező települések lakóit. Az
élelmiszer- és ruhaadományo-
kat a gyülekezet önkéntesei
csomagolták és osztották szét a
rászorulók között.

– Az alapítvánnyal sok évre
visszamenően van kapcsolata
a baptista gyülekezetnek.
Családi és baráti szálak köt-
nek össze bennünket. Lehető -
ségekhez mérten mindig kész-
ségesen nyújtottak segítséget,
mint legutóbb is, amikor 250
kg száraztésztát, 80 db
levesport és 60 ezer db sebta-
paszt kaptunk – mondta el
Somlyai Imre. Ezt az ado-
mányt a gyülekezet látóterébe
került mintegy 60 rászoruló,
szegény családnak osztották
szét, Békés mellett Muronyba
és Köröstarcsára is jutott.

Szegény
családokat segít
az alapítvány

Helyettesének Kovács Lász -
lónét szavazták meg. A 700-
nál is több tagot számláló civil
szervezet régi-új elnöke a nő -
napi köszöntéssel egyidőben
tartott taggyűlésen beszámolt
az előző ötéves ciklusban vég-
zett munkáról. Elmondta,
hogy munkájuk elsősorban a
tagság ügyintézésének segíté-
sére irányul, tanácsokat adnak
mások mellett a parkolókártya
megszerzésével, a lakásfenntar-
tási, közgyógyellátási vagy fo -
gyatékossági támogatással,
gép kocsivásárlással, méltá-
nyos sági nyugdíjemeléssel
kap csolatos ügyek intézéséhez,
a folyton változó jogi környezet
megismeréséhez. Fogadó órái -
kat kedden és pénteken 8-12
óra között a Petőfi u. 4. szám
alatt, a 21-es irodában tartják.

A tagság nagy létszáma ellené-
re szoros kapcsolatot ápol egy-
mással, ezért szerveznek közös
kirándulásokat gyógyfürdők-
be, orvosi előadásokat, vacsorá-
kat és az utóbbi években elő-
térbe került a környékbeli
vagy távolabbi települések fa -
lunapjain való részvétel. Egyre
több megkeresést kapnak, és
mint Laukó András lapunknak
elmondta, a tagság buszokkal
vagy gépkocsikkal rendszerint
nagy számban megy el, és
különösen kedvelik a főzőver-
senyeket, melyeken rendszere-
sen kiemelkedően szerepelnek.
Az idei munkatervben mások
mellett a bélmegyeri, tarhosi,
dobozi, füzesgyarmati, dévavá-
nyai, okányi, csanádapácai,
vésztői, kamuti, muronyi és
köröstarcsai falunapokon való

részvétel szerepel. Készülnek a
Magzagfalvi Napokra is, mely-
nek során tavaly 140 tagjukat
látták vendégül az Ízek utcája
verseny keretében, idén is
hasonló a terv. Az évzáró
vacsorát tavaly ismét Békésen,
a Borozóban tartották meg
maximális kapacitással (koráb-
ban évekig Mezőberény volt a
helyszín). 

Laukó András lapunkon
keresztül mondott köszönetet
egyesületük segítőinek, szpon-
 zorainak, akinek jóvoltából
karácsonykor 240 tagjuknak
adtak át ajándékcsomagot. 

Szegfű Katalin

Újraválasztották Laukó Andrást
Egyhangúlag újabb öt évre Laukó Andrást válasz-
tották meg a tagok a Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Békési Helyi Szervezete elnö-
kének. Laukó András az egyik legrégebben tiszt-
séget betöltő civil vezető a városban: 1992 óta a
békési mozgáskorlátozottak elnöke. 

Laukó András
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Március 31-én, húsvétvasárnap 
hajnali 2 óráról 3 órá ra kell állítani az órákat. 

Ez zel elkezdődik a nyári időszámítás. 

Óraátállítás



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Békésen padlásszobás, rendezett családi ház
két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel
eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Karacs 1-ben 69m2-es, nagyerkélyes, te ra -
szos földszinti lakás eladó. 20/383-41-45.
Kétszobás kockaház eladó vagy első
eme letig elcserélhető. Tel.: 30/553-86-70.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Tetőtér-beépítéses, négyszobás kertes
ház sürgősen eladó. Békés, Nyereg u. 14.
Tel.: 70/527-82-68.
A Téglagyári tavon tórész eladó. Érd.:
20/286-16-56.
A Legelő utcában háromszobás, össz -
kom fortos, jószágtartásra alkalmas ház
eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/
527-90-82.
Kossuth 23-ban 1. emeleti, 2,5 szobás,
felújított lakás kertes házra cserélhető.
Tel.: 70/330-20-40.
Összkomfortos ház sürgősen eladó a
Fürdő közelében. Érd.: 30/95-27-364.
Tárház u. 36. alatt összkomfortos ház el -
adó. Üzenetét tegye a postaládába!
3+2 félszobás családi ház eladó Béké -
sen csendes környezetben áron alul. Érd.:
30/411-08-57.
Vásárszélen 1. emeleti, egyszobás lakás
eladó. 20/365-17-27.
Ady utcában szépen felújított, háromszo bás
lakás 3. emeleten eladó. 20/98-62-400.
A Borosgyáni Homokbánya IV-es taván
hor gásztó tulajdoni rész eladó. Tel.: 70/
330-20-40.
Az ABC háta mögött a Karacson III. eme -
leti, 1 + 2 félszobás lakás áron alul eladó.
Érd.: 20/41-32-887.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Sürgősen áron alul eladó egy felújított 2,5
szobás lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Szigetvári utcában családi ház eladó.
Érd.: 20/77-00-233.
Békés központjában sorházi lakás áron
alul eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Tel jesen felújított, csak be kell költözni.
30/908-56-92.
Bontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Két család részére is kialakítható ve gyes -
falazatú ház eladó. 30/59-06-938.
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. 
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Érd.: 70/214-41-44.
Tetőtér-beépítéses, négyszobás kertes
ház sürgősen eladó. Békés, Temesvári u.
9. Tel.: 70/527-82-68.
Háromszobás családi ház, kertészkedés -
re vagy vállalkozásra alkalmas telekkel,
köz ponthoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
össz komfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
A Hőzső u. 19. alatti régi építésű, nem lak -
ható ház nagy telekkel eladó. 30/46-60-408.
Ház eladó a Szőlő u. 32. alatt. 30/442-18-95.
Áron alul a bánhidai részen kertes családi
ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Fáyn, felújított földszinti lakás eladó. Tel.:
30/518-07-28.
Bontásra ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Kamuton 2800 m2-es portán 1966-ban
épült ház eladó. Érd.: 70/56-57-350.
Veres Péter tér 8A. 6/a-ban 55 m2-es,
egyedi gázon, erkélyes lakásomat belvá -
ros egyszobás lakásra cserélném, máso -
dik emeltig. Tel.: 30/406-29-59.
Szabó Dezső utca 24. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ház eladó vagy kiadó. 30/514-
04-68.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

Dánfok környékén kétszobás + nappalis,
parasztház jellegű teljesen felújított ház,
vegyes és gázfűtéssel, művelhető kerttel
eladó vagy cserélhető első emeletig. Tel.:
66/417-560, este. 
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyari Imre u. 30. szám alatt.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött két-
 szobás, III. emeleti, klímás lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71.
Négyszobás családi ház eladó vagy ki -
sebb családi házra cserélhető. Érd.: 30/
377-53-10.
Téglaház eladó Békésen a Fürdőhöz kö -
zel, vagy értékegyeztetéssel cserélhető
kisebbre Békés, Békéscsaba környékén.
30/422-62-03.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. Tel.:
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyer központjában 120 m2-es régi
építésű kertes ház, 40 m2-es üzlettel, gáz-
és hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 20/807-13-57, 62/741-695.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Két nagyszobás, nagy konyhás kertes ház
eladó, egyedi gázfűtéssel, nagy kerttel. Ál -
lat tartásra is megfelel. Kecskeméti u. 51. 
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Má tyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Dankó u. 26. szám alatti ház eladó, vagy
kisebb lakásra csere érdekel. Autót is
beszámítok. 30/433-87-90.
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 mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomvégen négyszobás, régi építésű, de
jó állapotú kertes ház garázzsal, melléké -
pületekkel csendes helyen eladó. Érd.:
20/950-70-83, 30/261-99-66.
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.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház el -
adó nagy kerttel. Irányár: 6 millió Ft. Tel.:
66/412-070, délután.
Budapesten a XIII. kerületben egyszobás,
földszinti garzonlakás eladó. Ár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/205-31-63.
Fáy utcában 3. emeleti 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával ela -
dó. Irányár: 6,3 millió Ft. 30/30-65-304.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik
téglából épült polgári ház eladó vagy más-
félszobás tömblakásra cserélhető. Irány -
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903. 
Ady 8/C-ben a IV. emeleten 76 m2-es, há -
romszobás, felújított, egyedi órás, erké-
lyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/462-07-46.
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. 
Sürgősen eladó Békésen a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Irányár: 7,6
millió Ft. Tel.: 20/213-09-95. 
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképülettel beköltöz -

he tően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Békésen a Piac tér 1. alatt 3. emeleten két-
szobás lakás eladó 7,9 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacs utcában első emeleti, kétszobás,
padlófűtéses, külön lomkamrás, erkélyes
lakás eladó. Érd.: 30/261-99-66.
Békésen második emeleti, 64 m2-es,
egyedi mérőórás, tehermentes lakás sür -
gősen eladó vagy azonos árban tégla ker -
tes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 20/326-79-26.
Összkomfortos, szintes családi ház eladó.
Békés, Dankó u. 22. Irányár: 8,8 millió Ft.
Érd.: 70/771-50-38.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
két szobás, nappalis, kertes családi ház ga -
rázzsal, gazdasági épületekkel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
Békésen családi ház eladó. Irányár:13,5
millió Ft. Tel.: 30/98-13-50.

KIADÓ INGATLAN

A Veres Péter téren földszinti kétszobás
lakás olcsón kiadó. 30/74-77-959.
Kossuthon garázs kiadó. 30/53-87-915.

INGATLANT KERES

Kisebb házat vagy kertet vennénk Béké sen,
lakható házzal havi 50 ezer Ft részlettel.
Ügyvédi szerződéssel. Tel.: 20/43-41-480.
Kétszobás, összkomfortos kertes házat
ven nék részletre. Tel.: 30/519-17-41.

KERT
Bérelnék hereföldet, vagy szántót maximum
tíz kvadrátig, Békésen és a kör nyéken. Tel.:
66/647-141, csak este hat óra után. 
Békés és Csaba között mezőgazdasági
terület (6100 m2) eladó. 70/526-87-65.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Sebők kertben zártkert eladó. Téglaépület,
villany, ásott kút, külön szerszámos, pince
van. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel el -
adó. WC, víz, áram, tárolóhelyiség. Tel.:
66/643-046, 20/441-70-96.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1500-as személygépkocsi novemberig
műszakival eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Simson Star eladó. Érd.: 30/52-30-706.
Kerti traktor után köthető utánfutó eladó.
Érd.: 30/346-42-41.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
kihúzóval, sorközművelővel, vaskerékkel és
gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-57-60 
Simson Star jó állapotban eladó. Érd.:
30/457-23-02.
Simson 51-es eladó vagy robogóra
cserélhető. Érd.: 30/457-23-02.
Toyota Corolla 1300 cm3-s friss műszaki-
val, jó állapotban, és 125-ös MZ két év
műszakival eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.

ÁLLAT
2 db 70-80 kg-os süldő eladó. 66/643-164. 
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89
Vágni való kisgalamb eladó. Tel.: 30/433-
79-89
Kos bárányok eladók. Tel.: 20/405-77-08.
Március 8-án törpe pincsér kiskuyám
elveszett. Csokibarna-narancssárga szí -
nű. Kérem, hogy a becsületes megtaláló
jelentkezzen: 70/651-75-35.
Kacagógerlék eladók, 500 Ft/db. Tel.:
30/638-11-54.
Fehér nagyfajta libától tojás eladó. Békés,
Zöldfa u. 1. Tel.: 30/452-39-38.

TÁRSKERESÉS
40-es nő komoly kapcsolatra társát kere-
si. 70/221-94-35.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Gyermekfelügyeleti, takarítói munkát kere-
sek. 20/77-00-233.
Kőműves, udvaros, segédmunkát, kerti
munkát keresek vagy 4 vagy 8 órában.
Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉB
Szecskavágó, 200 l villanybojler, 4 mé te -
res betonvályú, fejőgép eladó vagy malac -
ra, hízóra cserélhető. Érd.: 66/643-164. 
Keresek régebbi tipusú Lehel hűtőszek -
rény be való jégtálat,  Mérete: 225x110x30
mm. Tel.: 20/55-88-165.
430 cm hosszú vascsónak eladó. Ára: 70
ezer Ft. Tel.: 30/655-25-15.

Szőlő- és gyümölcsfametszést vál-
lalok. Érdeklődni: 20/886-2781

Eladó 150x130 cm fa kétszárnyas hőszi -
getelt ablak redőnnyel. Irányár: 18 ezer Ft.
Érd.: 70/283-09-57.
Eladó 120x60 cm fa rácsos kiságy matrac
nélkül 5000 Ft-ért. Érd.: 70/28-30-957.
Eladó: Indesit mosógépmotor (7 ezer Ft,
nagy fordulatú), 1 db kismotor (Pannónia
motoros, 12 ezer Ft. Érd.: 20/43-41-480.
Sertés orrfogót keresek megvételre. Tel.:
30/433-79 -89.
Felújított elektromos rokkantkocsi új akku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
1,2 kW-os, 220 V-os betonkeverő eladó.
Békés, Málna utca 4. Tel.:30/697-39-69.
Egy pótkocsi vegyes trágya (disznó +
tyúk) ingyen elvihető. Tel.: 30/530-41-50.
40 éves békési nő eltartási szerződést
kötne idős nénivel vagy bácsival ingat-
lanért cserébe. Tel.: 20/213-09-95.
Eladó P3-as számítógép, számítógép ház
300 Wattos Mercuri táppal, cd-olvasó, cd-
író. Érd.:  30/260-54-21.
Eladó egy 400 l-es, Zanussi fagyasztóláda.
Tel.: 30/30-57-955. 
Eladók: kabátok, cipők, gyermekruhák,
ház tartási cikkek. Érd.:30/377-53-10.
Minden kidobásra szánt dolgait ingyen
elszállítom. Érd.:  30/260-54-21.
Eladó: 2 szekrénysor, ágyneműtartó, 2 he -
verő, számítógépasztal, üveges kis szek -
rény, 2 dohányzó asztal, szőnyegek, heve -
rők. Érd.: 30/377-53-10.
Érett marha istállótrágya eladó. Szállítást
megoldom. Tel.: 30/85-81- 911.   
Használt 50-60db-os baromfikeltetőt ven-
nék, maximum 5 ezer Ft-ig. Tel.: 30/37-
36-909.
Club Karos Spa üdülőkártya eladó 78 ezer
FT értékű. Irányár: 50 ezer Ft. 70/505-69-28.
Textima varrógép eladó. 30/403-64-82.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsa -
szőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16. 
Gyerekágyba 113x70x6cm-es Koko kókusz-
 matrac jó állapotban 5.000Ft-ért eladó. Ér -
deklődni: 30/414-87-95.
72 cm-es, síkképernyős, 100Hz-es Sam -
sung tévé kitűnő állapotban, eredeti
távirányítóval eladó. Érd.: 30/345-89-12.
Kamuton horgásztórész, kukoricamor zso -
ló, 350-es Jawa oldalkocsival, fatüze lé  sű
per zselő eladó. 70/27-10-532.
Sony SAW 2500 hangfalszett, automata,
gyárilag, fából eladó. 70/38-48-144.
Góré eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Fehér rácsos gyermekágy eladó. Érd.:
70/309-65-16.
Háromfázisú vendéglátós ipari rozsda-
mentes mosogató eladó. 70/298-66-46.
Pirosló hunyor és egy kotlóstyúk eladó.
20/355-77-26.
Alig használt Otto Bosch gyártmányú elekt -
ro mos rokkantkocsi és egy betegemelő
állvány eladó. Érd.: 70/527-90-82.
150x80 cm-es gyerekágy eladó. 70/505-
69-28.
Whirpool borhűtő 6 tálcás, újszerű, belső
világítással eladó. 30/38-48-144.
50-60 db magnókazetta eladó vagy bár-
mire cserélhető. Érd.: 30/812-59-02.
Eladó: 10 db piaci asztal, utánfutó, sátor,
kétemeletes főtéri lakás. Érd.: 70/967-10-45.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért,
ruhásszekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grill-
sütő 7 ezer Ft-ért, függönykarnisok 4 ezer
Ft-ért eladók. 20/416-91-17.

DOXA eredeti karóra (fekete, kártyával,
papírokkal) eladó 80 ezer Ft-ért. 70/52-
687-65.
Aleomac AM 150 benzines permetezőgép,
500 db Csabai hófogó cserép, 60 db kúp -
cserép eladó. 20/94-68-915.
Fényterápiás készlet és forró gőzös por -
szívó sürgősen eladó Békéscsabán. Érd.:
70/296-49-14.
3 db-os barna eredeti bőr garnitúra eladó.
70/526-87-65.
Rossz akkumulátort veszek. 30/230-58-53.
80 db bakelit lemez eladó vagy bármire
cserélhető. 30/812-59-02.
Eladó: babakocsi, elektromos háromke -
rekű rokkantkocsi új akkumulátorral,  új -
sze rű állapotban használt BMX kerékpár.
30/590-69-38.
Útitársat keresek a Csíksomlyói búcsúba
(május 17-21.). Érd.: 30/94-55-433.
Horvátországba 2013. 25. heti tengerparti
üdülési hét 2 fő részére kiadó, ötcsillagos,
önellátós panzióban. 30/46-60-408.
Bontásból cserép, kúpcserép, faanyag,
ab lakok, konvektorok, nyárfa pallók, ge -
ren dák, malmi kocsi, kiskocsik eladók.
20/47-29-658.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben maxi-
mum 10 ezer Ft-ig. Rossz, régi hiányos
lég puskát keresek megvételre 4000 Ft-ig.
Tel.: 20/228-58-66.
Állítható kórházi ágy elvihető a Máltai Sze -
retetszolgálaton keresztül. 30/261-99-66.
Sezlon, aranyeső, hibiszkusz cserje, lab-
darózsa tövek eladók. 20/355-77-26.
Eladó: konyhaasztal, 2 db kárpitozott tám-
lás szék, kárpitozott konyhai sarokülőpad
kitűnő állapotban, új szőnyegek. Tel.:
66/643-046, 20/441-70-96.

Békésen muzeális értékű, német gyárt-
mányú, Excelsior típusú kukoricadaráló
eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Eladó: 2 db 50-es kétrészes új mun ka -
ruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Kukorica, tönkölybúza, erős és édes őrölt
fűszerpaprika, vegyesméz és sertészsír
eladó. 30/99-61-315.
Eladó: 200 l fagyasztóláda, heverők,
szekrény, fotelok, asztalok, franciaágy.
Érd.: 20/95-070-83, 30/261-99-66.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzem képtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Terménydaráló, lábas mosdó és zomán-
cos öntvény fürdőkád bontásból eladó.
20/355-77-26.
Mindenféle rossz mosógépet, centrifugát,
háztartási eszközt, vashulladékot veszek.
Tel.: 30/230-58-53.
Eladó: fagyasztószekrény, Csepel var-
rógép, gobelin kép, üst. 70/612-83-74.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 2. KEDD 12 ÓRA.

Annuska néni 90 éves

Napokban ünnepelte 90.
születésnapját Vrbovszky Já -
nosné. Annuska néni pozitív
kisugárzásának és kiváló
egész ségi állapotának köszön-

hetően most is vezeti háztar-
tását, tyúkot és kakast nevel,
és irigylésre méltó belső derü-
vel éli az életet szerető család-
ja gondoskodása mellett. 

Az általános iskolák felsőse-
inek csapatversenyt hirdet a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ. Azokat a háromfős
csapatokat várják, melyeknek
a tagjai jól ismerik a Harry
Potter könyveket és filmeket,
és szeretnék megmérettetni
magukat a többi rajongóval.
A csapatok online jelentkez-
hetnek, és az lesz a feladatuk,
hogy kiválasszanak egy ked-

venc részletet az egyik könyv-
ből, és adják elő legfeljebb 5
percben. Az elődöntőre április
5-én 16 órától kerül sor, a
döntő április 19-én szintén 16
órától lesz nagyteremben.
Mindkettőre várják a csapatok
szurkolótáborait is. A jelent-
kezéseket március 31-ig fo -
gadják. 

Bővebb információ:
www.bekesikultura.hu.

Harry Potter verseny
felsősöknek

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.
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BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

FELHÍVÁSA

Az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akciói -
nak mintájára idén április 13-án, TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT szervez
Békés Város Önkormányzata, a részvételre
ezúton buzdítjuk Békés város lakosságát, civil
szervezeteit és a gyülekezetek tagjait. 
Idén az egyik közös feladatunk a Békés-dán-
foki Üdülőközpont takarítása, festése, kar-
bantartása, rendbetétele lesz.  
Gyülekező: április 13-án szombaton reggel 8

órakor a Dánfoki Üdülőközpontban.
Részvételi szándékukat, kérjük, előzetesen
jelezzék április 11-én 16 óráig, hogy a szüksé-
ges szerszámokat a Hivatal mindenki számá-
ra biztosíthassa. 
Jelentkezni Békés Város Polgármesteri
Hivatala Titkárságán a 66/411–011 telefon-
szám 116-os és a 216-os mellékén, vagy a
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
66/411-174-es telefonszámán lehet.

Március 30. szombat 10 óra.
IX. Fregolina Kupa - országos tánciskolás
táncverseny. Belépőjegy ára: 900 Ft/fő
Kulturális központ

Április 1. hétfőn 10 óra
A békési református templomból sugározza a
húsvéthétfői ünnepi istentiszteletet a Kossuth
Rádió.

Április 4. csütörtök 8-11 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház

Április 5. péntek 16 óra
Harry Potter verseny elődöntője.
Kulturális Központ

Április 6. szombat 10 és 14 órától
„Az Én hangom” énekverseny válogatói.
Belépő: 400 Ft/fő, Békés Kártyával 300 Ft/fő.
Kulturális központ

Április 6. szombat 16 óra
Nefelejcs díjátadó ünnepség.
Galéria

Április 6. szombat 18 óra
Tavaszi Batyus Táncház a Belencéres Nép -
tánc együttessel kisebbeknek és felnőttek-
nek. Zenél a Suttyomba Zenekar. A táncház
vezetője: Mahovics Tamás néptáncpedagó-
gus. A belépés ingyenes!
Petőfi u. 21. (próbaterem)

Április 7. vasárnap 8-12 óra
Kisállat- és díszmadárbörze. Ugyanekkor
Bol ha piacot is tartanak.
Piactér

Április 7. vasárnap 18 óra 
Békési NKTE – Újkígyós Felföldi SE női
bajnoki kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 23 – ÁPRILIS 10. KÖZÖTT

Van-e köze egymáshoz az elemózsiának és
az alamizsnának, a haramiának és a hárem-
nek, az alkímiának és az algebrának – no
meg a jakuzáknak a jacuzzihoz? A legköny-
nyebb talán a harmadik párral kezdeni:
mindkét szó arab eredetű, és ugyanaz az al-
tő fordul bennük elő (akárcsak az alkáli és az
alkohol szavak elején).

Az elemózsia és az alamizsna szavakat
vizsgálva azonban esetleg elbizonytalaníthat
bennünket a zs és az sz eltérő volta, holott a
két szó valóban egy tőről fakad: a görög ele-
émoszüné (szánalom) főnévből. Akinek ala-
mizsnát adtak, azon valakinek megesett a
szíve. Az elemózsia is e szó származéka, azzal
a különbséggel, hogy ezt sajátosan az uta-
zásra csomagolt táplálékkal azonosították. A
két származékszót nem egyszerre vettük át,
az –ia végződésből azt sejtem, hogy délszláv
átvétel lehet, és bár kecsegtető a lehetőség,
hogy az eledel szóhoz kössük, nem lenne
szerencsés, hiszen az magyar szó, az eszik
származéka. 

Ha már az –ia végződés szóba került, lás-
suk a haramiát és a háremet! Mindkettő a
tilt jelentésű arab igéből származik: az első
tiltott dolgot művel, a második pedig idege-
neknek tiltott terület. A haramia szó gyöke
(egy korábbi alakja) az arabból a törökbe
került, onnan pedig a fent említett délszláv
közvetítéssel hozzánk, akárcsak a deli-dalia
szópár második tagja.

Hónapok óta foglalkoztat, hogy utánajárjak
a jakuza – jacuzzi szópárnak. A jakuza (azaz a
japán maffiózó) szó természetesen japán erede-
tű: három szám, a ya (8), a ku (9) és a za (3)
összetétele, amely különösen szerencsés lap-
együttállás egy távol-keleti kártyajátékban – a
szervezet a szerencsejátékok „felügyeletével” is
foglalkozik egyébként. A jacuzzi pedig –
hogyan is nem jöttem rá korábban? – egy
Amerikába kivándorolt olasz család, a Jacuzzi
levédett márkaneve, nálunk már köznevesült.
Szóval a jakuza és a jacuzzi nem függ össze.
(De attól még fürödhet benne.)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
MIBEN FÜRDIK A JAKUZA?

A Nefelejcs Békési Kul tu -
rális és Hagyományőrző
Köz hasznú Egyesület április
6-án, szombaton 16 órakor
adja át idei Nefelejcs-díjait a
helyi kultúra, oktatás és köz-
művelődés jeles képviselői-
nek. A rendezvény helyszíne

a Békési Galéria, a Széchenyi
tér 4. szám alatt. A műsor-
ban közreműködik a Körös -
tarcsai Arany Gusztáv Álta -
lános Iskola tanulója, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Isko -
la diákjai, az Alapfokú Mű -
vé szeti Iskola növendékei és

a Belencéres Néptánce -
gyüttes. Köszöntőt Dr. Pál -
mai Tamás alpolgármester
mond. A díjazottak szemé-
lyét az egyesület titokban
tartja. A rendezvény szere-
tetvendégséggel zárul. A
belépés díjtalan.

Nefelejcs díjátadó ünnepség

Korábbi lapszámunkban
már beszámoltunk arról, hogy
munkatársunk, Szilágyiné Sza -
bó Ágnes nyerte a 2012-ben
alapított JAKKendő-díjat,
amely a tehetséges fiatal első-
könyves prózaírókat ismeri el,
és ad lehetőséget könyvük
meg jelentetésére, berobbaniuk
a magyar irodalomba. Szilá -
gyiné Szabó Ágnes díjnyertes
munkáját, a 177. JAK-füzet-
ként kiadott Tangram című
prózagyűjteményét a napok-
ban mutatták be Budapesten,
az Írók Boltjában. A szerzővel a
publikum előtt Károlyi Csaba,
az Élet és Iro dalom főszerkesz-
tő-helyettese beszélgetett.
Ennek során szóba került az
Irodalmi svédasztal elnevezésű

rendezvény, amely havonta
gyűjti össze a békési irodalom-
barátokat a könyvtárba, vala-
mint az is, hogy Ágnes hosszú
évek óta jegyzi a Békési
Újságban megjelenő anyanyel-
vi tárcáját, melyet Egy nyelvet

beszélünk címmel olvashatnak. 
A Tangram című, szép kivi-

telű kötet 87 kis fejezetet tar-
talmaz, a fejezetek különböző
hosszúságúak, van három-
négy oldalas, és két soros rész
is. A latin-magyar szakos ta -
nárnőként dolgozó, rutinos
írónak számító Szilágyiné Sza -
bó Ág nes szerint a munkát
sokan kitárulkozó könyvnek
tartják majd, de reméli, hogy
mindenki felismeri a fikciós
elemeket, és nem azonosítják
ve le a szereplőket.

A kötetet Békésen is bemu-
tatják majd az olvasóknak,
várhatóan kevéssel húsvét
után, és a könyv a Püski Sán -
dor Könyvtárban is megvásá-
rolható lesz.

Megjelent a Tangram című kötet

Március utolsó szombati
napján ötszáz adag gulyás-
levest osztottak ki rászoruló
gye rekeknek az Ausztráliai
és Békési Polgárok Egyesü -
le tének közreműködésével,
tá mogatásával a Hét Kraj -
cár el nevezésű hétvégi gyer-
mekélelmezési program
keretében. 

A társadalmi összefogásra
épülő programot 2011 január-
jában kezdték el azzal a céllal,
hogy a legszegényebb békési
gyerekek is hozzájussanak
me leg ételhez hétvégenként.
Im máron másodjára támo-
gatta a főzést az Ausztráliai és
Békési Polgárok Egyesülete.
Juhász Zol tán, az egyesület
elnöke el mondta, hogy a féle-

zer adag gulyásleves a szerve-
zet felkérésére a Magyar
Nem zeti Gaszt ro nómiai Szö -
vetség Nem zeti Válogatottja
Ambrus György csapatkapi-
tány vezetésével ké szült el. Az
ételosztáshoz csatlakozott dr.
Kiss-Rigó László, Szeged-
Csanád Egyház megye püspö-
ke, idősebb Balázs László, az

Interturbo Kft. tulajdonosa és
Bora Imre italkereskedő. A
150 kg hús felhasználásával
készült gazdag egytálétel
mellett a szervezők piskótate-
kercset és dobozos üdítőt ad -
tak a gyermekeknek. Az osz-
tásban Farkas Zoltán, Békés
Megye Képvi selő-testületé -
nek elnöke, Kónya István és
Mu csi András alelnökök, il -

let ve Izsó Gábor pol gármes-
ter is közreműködött.

Ebben az évben már közel
kétezer, az elmúlt évek során
összességében több mint tizen-
háromezer adag meleg ételt
osztottak ki a rászorulóknak.
Az intézmények és a szakembe-
rek ingyen, társadalmi munká-
ban segítik a karitatív akciót. 

A „Hét Krajcár” hétvégi
gyer mekélelmezési prog-
ramhoz továbbra is bárki
csatlakozhat vagy adomá-
nyával hozzájárulhat az
alábbi bankszámlaszámon.

A Családért Alapítvány
szám laszáma: Endrőd és
Vi déke Takarékszövetkezet
53200077-11061164 (Közle -
mény: Hét Krajcár)

Ötszáz adag gulyásleves a rászorulóknak
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Horgász
szemmel

A modern feederes és bojlis
horgászat korszerű etetőanyaga
a method mix. Elsősorban
azoknak a horgászoknak lett
kifejlesztve, akiknek kevés ide-

jük van, esetleg csak pár órára
ülnek vízpartra, de mégis ered-
ményesek szeretnének lenni.
Milyen halra használható ez az
etetőanyag? Elsősorban pon-
tyok, valamint nagyobb, illetve
melegebb vizekben amur horgá-
szatához ajánlott. Tavaszi horgá-
szathoz javasolható-e a method
mix használata? Igen, egész év -
ben eredményesen használható,
hiszen nagyon nagy csalogató-
hatása van az apró szemcsemé-
ret és az erős beltartalma miatt.
A különböző ízfokozók, étvágy-
gerjesztők magukhoz csalják a
keresgélő halakat. A Method
mix etetőanyag tulajdonsága,
hogy az átlagos méretű pontyok
mellett a nagyobb pontyokat is
etetésre vonzza. Lényeges, hogy
nem szükséges az előetés, és
nem kell egyszerre sokat hasz-
nálni belőle. 

Szekerczés Sándor

METHOD MIX 
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Közel 100 gyermek részvé-
telével rendezte meg a Szegedi
Kis István Református Álta -
lános Iskola és Gimnázium
(SZKIRG), valamint a hely-
színt adó Békési Uszoda a
Szabadság Kupa elnevezésű

úszóversenyét március 13-án.
A megmérettetésre hét iskola
nevezett, köztük a békési isko-
lák, a sportiskolával egyetem-
ben. A 3-8. osztályos gyerekek
gyors- és mellúszásban, 25-50
méteres távon, továbbá 4x50
méteres gyorsváltóban mérték
össze úszástudásukat, gyorsa-

ságukat. A versenyt Ko vács
Dániel, a SZKIRG igazgatója
nyitotta meg, az ér meket és a
kupát Mucsi András, a megyei
közgyűlés társadalmi megbí-
zatású alelnöke és Vámos
László oktatási és kulturális

tanácsnok adta át. Az iskolák
külön pontversenyben vetél-
kedtek egymással. Első helyen
a szarvasi Ben ka Gyula Evan -
gélikus Általá nos Iskola vég-
zett, második a Békési Kistér -
ségi Iskolda Dr. Hepp iskoa,
harmadik a Szegedi Kis István
Refor má tus Általános Iskola.

Gyerekek szelték a vizet
Szarvasi siker a Szabadság Kupában

Február végén
kezdődött el az
országos férfi
kéz i labda
bajnokság
t a v a s z i
sze zonja.
A Békési
FKC felnőtt
csapata tagja-
inak az első két
meccs nem sikerült
úgy, ahogy tervezték. A Nyír -
egyháza és a Mezőkövesd ellen
is kikaptak. Az áttörést a baj-
nokesélyessel vívott meccs
hozta meg, ekkor a jelenleg 3.
helyen álló törökszentmiklósi
csapatot könnyedén verték.

– Végig kellett gondolnom a
felkészülésülésünket. Kevés
mér kőzést játszottunk. Lát szik a
csapaton, hogy a bajnokság eleje
nem sikerült igazán jól. De
folyamatosan jöttünk felfelé 

– nyilatkozott Gávai Fe -
renc edző az elmúlt

meccsekről. A leg-
utóbbi, Hajdú -
böször ménnyel
játszott meccsün-
kön is győzelmet

arattunk. A Pri -
mavera Mizse KC
csapate elleni mecs-

cset megelőzően a BFKC
az NBI/B-ben a 6. helyen

található, de még számos nagy
csata hátravan. 

Fiataljaink az Országos
Serdülő Baj nok ságon jelenleg
a má sodik helyen állnak, a
csapatok játékosai közül pedig
Győri Mátyás büszkélkedhet
a legtöbb góllal. Az egészen
kicsik is jól teljesítenek, az
ERIMA-n most következnek
a régiódöntők, amire teljes
gőz zel készül az utánpótlás.

Rucska Beáta

Teljes erőbedobással
küzd a BFKC

2013. január 15-én a Csapó Pékség online
áruházában (csapopekseg.hu), illetve az élel-
miszerboltjaiban elindult egy békési sportot
támogató akció. 

Ennek lényege: aki az online áruházban
vagy telefonon rendelve vagy személyesen
valamelyik boltban 1500 forint fölött vásárol,
vásárlásonként megnevezhet egy békési
sportszervezetet, melynek a cég 1500 forin-
tonként 50 forintot jóváír. A program május
végéig tart, eredményhirdetésére a Békési
Gyermek nap és Sportágbörzén kerül sor. 

Támogatható sportegyesületek:
- Békési ÁFÉSZ Sportegyesület
- Békési Diákok Atlétikai Clubja

- Békési Férfi Kézilabda Kft.
- Békési Futball Club
- Békési Kajak-Kenu Club
- Békési Szabadidős és Sportjáték Klub
- Békési Szabadidős Íjászklub
- Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület
- Békési Tenisz Klub
- Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szak -

osztálya
- Békési Torna Egylet Ökölvívó Szakosztálya
- Békési Torna Egylet Sakk Szakosztálya
- Békési Torna Egylet Súlyemelő Szak -

osztálya
- Linea Aerobik Klub
- Női Kézilabda Torna Egylet
- Surman Box Club

Vásárlással támogathatják 
a békési sportot egy 

helyi vállalkozó kezdeményezésére
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Izsó Gábor polgármester
köszöntőjével vette kezdetét
a Palmetta együttes akuszti-
kus nagykoncertje március
9-én a Kecskeméti Gábor

Kul turális Központban,
amelyre teljesen megtelt a
nagyterem. 

A kemény metálos hangzás
helyett most két akusztikus
gitár szólalt meg, valamint a

dob s persze három női ének-
hang. A magyar népdalok
mellett elhangzottak moldvai
s Erdély több részéből való
énekek is. 

A legtöbb számot a külön-
böző tájegységek népviseleté-
nek ruháiba öltözött három
pár táncos – a Belencéres
Nép táncegyüttes tagjai – szí-
nesítették, ahogyan szokás a

Palmetta-koncerteken. 
A csaknem kétórás fellé-

pés végén a közönség felállva
tapsolta meg a produkciót.
Kima Norbert, a zenekar

vezetője elmondta, hogy sze-
retnének hagyományt terem-
teni a koncertből, hogy 2014
márciusában is együtt kö -
szönthessük a tavaszt. 

Zsombok Imre

Teltházas Palmetta koncert

A békési emberek szí-
vében a Dánfoki Üdülő -
köz pont mindig is kivéte-
les helyet foglalt el, és ma
is sokan vannak, akik sze-
retnék segíteni szépülését,
meg újulását. A tá bort
mű ködtető Kecske mé ti
Gá bor Kul turális Köz -
pont bútorörökbefogadási
akciót hirdet, kér ve a bé -
késieket, juttassák nekik
az olyan berendezési tár-
gyaikat, amelyeket már
nem használnak, de ki -

dobni sajnálják. A köz-
pont munkatársai szívesen
veszik ezeket a be rendezé-
seket, szeretettel várnak
új vagy régi, de jó állapot-
ban lévő és már nem hasz-
nált bútorokat. El ső sor -
ban az alábbi berendezési
tárgyakra lenne szüksé-
gük: polcok, asztalok,
szé kek, kanapék, éjjeli-
szekrények, éj jeli lámpák,
ruhásszekrények, szőnye-
gek, függönyök, hűtő-
szekrények, dekorációs

elemek: terítő, kép, váza,
dísztárgyak.

Ha szeretne bútort
örök be adni a Dánfoki
Ü d ü l ő  k ö z  p o n t  n a k ,
kér jük, jelezze a 20/
586-82-80-as telefon-
számon! A felajánlott
bú torokat előzetesen
egyez tetett időpont-
ban, április 8-12. kö -
zött a központ munka-
társai szállítják el Dán -
fokra. A fel ajánlásokat
április 3-ig várják.

Dánfok örökbefogadja régi bútorait
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BÉKÉSI ÚJSÁG

– családi magazin.


