
Pár hete a szociális és
egészségügyi szféra kiemel-
kedő alakjait díjazták váro-
sunkban, ezúttal a kulturális
és oktatási terület két példa-
mutató személyisége vehet-
te át a Nefelejcs-díjat. A díj -
átadóról a 4. oldalon írunk.

Kerek születésnapját ün -
nepli a békési alkotóművé-
szet jeles alakja, Görgényi
Tamás festőművész-tanár.
Jubileumi kiállítása a Ga lé -
riában a napokban nyílt
meg, és június 7-ig várja a
látogatókat. Erről bővebben
olvashatnak az 5. oldalon.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mi lesz 
a legfontosabb feladata

az új kormánynak?

Békés Város
Önkormányzata 

tisztelettel 
meghívja Önt
Békés várossá 

nyilvánításának 
41. évfordulója 

alkalmából 
tartandó

ÜNNEPI 
KÉPVISELŐ-
TESTÜLETI 
ÜLÉSÉRE,

április 15-én, 
kedden 16 órára,

a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ 

színháztermébe.
(Jantyik M. u. 23–25.)

A műsorban 
fellép 

a városi ifjúsági 
fúvószenekar, 
a Belencéres

Néptáncegyüttes 
és Csordás Ákos 

énekes.

17%
Árak 
leszorítása,
bérek 
emelése. 

8%
Korrupció 
vissza szorítása. 

17%
Rezsicsökkentés
folytatása.

50%
Munkahely -
teremtés. 

Lapunk elé…

Helyszín:
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

(Békés, Jantyik utca 23-25.)
Időpont: április 11. péntek 9-11 óráig

Noi tavaszi-nyári
cipovásár!

Noi tavaszi-nyári
cipovásár!

Széles, problémás, fájós lábakra!
Áraink: 2900 Ft-tól 5900 Ft-ig.

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

8%
Közbiztonság 
megerősítése.  

A létesítmény közel tíz sze-
mélynek ad munkát – fogal-
mazott az ügyvezető – akik

részt vesznek a szelektív gyűj-
tőedények tartalmának váloga-
tásában, préselésében és bálá-
zásában. A bálázott fém-, több-
féle műanyag-, papír-, textília-
hulladékot és kartonpapírt
olyan vállalkozásoknak ér téke-
sítik, melyek azokat hasznosít-

ják. Naponta mintegy egyton-
na szelektíven válogatott hulla-
dékot dolgoznak így fel. Ilyés

Péter még elmondta, hogy
hamarosan minden igénylőhöz
eljut az a 4000, egyenként 120
literes gyűjtőedény, amelybe a
békésiek a papír-, a műanyag-,
a fém- és a textíliahulladékai-
kat helyezhetik. Hozzátette:
szintén áp rilis elsejétől válik el -

ér hetővé a hulladékudvar
ugyan ezen a Szarvasi utcai
helyszínen. Hét köznapokon
munkaidőben in gyenesen átve-
szik az elektronikai hulladékot,
gumiabroncsot, fáradt olajat és
más veszélyes hulladékokat. A
csarnokot saját erejéből építette
a városi tulajdonú BKSZ.

A nemzeti színű szalagot
Izsó Gábor polgármester és

Dankó Béla országgyűlési kép-
 viselő vágta át. Korábban
mindketten a környezettuda-
tos szemléletmód fontosságát
hangsúlyozták, melyben a
békésiek nagy fogékonyságot
tanúsítottak eddig is. 

Folytatás a 2. oldalon

Átadták a hulladékudvart és 
a szelektív válogató csarnokot
Egy álom vált valóra azzal, hogy ma átadjuk ezt a
létesítményt – kezdte beszédét Ilyés Péter, a
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (BKSZ)
ügyvezetője március 31-én, amikor átadták a
Szarvasi utca 64/1. szám alatti hulladékgyűjtő
udvart és szelektív hulladékválogató csarnokot.

A hulladékudvar és a szelektív válogató csarnoknál a nemzeti szalagot Dankó Béla országgyűlési
képviselő és Izsó Gábor polgármester vágta át.
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Az elmúlt évek sikeres
nagytakarítási akcióinak
min tájára április 12-én,
szom baton újra tavaszi
nagy takarítási akciót szer-
vez Békés Város Ön kor -
mányzata és a Békési
Kom munális és Szol gál -
tató Kft., melyre ez úton
buzdítjuk Békés város la -
kosságát, civil szervezeteit
és a keresztény gyülekeze-
tek tagjait. 

Idén az egyik közös felada-
tunk a Békés-dánfoki Üdü -
lő központ takarítása, festé-

se, karbantartása, rendbe-
tétele lesz.  

Gyülekező: április 12-én,
szombaton reggel 8 órakor a
Dánfoki Üdülőközpontban.

Részvételi szándékukat
kérjük, hogy előzetesen je -
lezzék április 9-én 16 óráig,
hogy a szükséges szerszámo-
kat a Bé kési Kommunális és
Szolgál tató Kft. mindenki
számára biztosíthassa. 

Jelentkezni a Békési
Kom munális és Szol gál -
tató Kft. 66/411-174-es te -
le fonszámán lehet.

�

Tavaszi 
takarítási akcióÉlete talán legnagyobb szak-

mai sikerét elérve a középdön-
tőbe jutott Okányi Mihály

békési szólótáncos a közmédia
Fölszállott a páva című népze-
nei és néptáncos tehetségkuta-
tójában. A Belencéres Néptánc -
együttes tehetsége csak hajszál
híján maradt le a döntőről.
Meggyőző fellépését százezrek
látták a Duna Televízió műso-
rában. Gratulálunk!

Siker

Dankó Béla, a Fidesz-
KDNP jelöltje kapta a leg-
több szavazatot a Békés me -
gyei 2. számú egyéni választó-
kerületben az április 6-i vá -
lasztáson. A választókerület
18 településének szavazópol-
gárai közül neki szavaztak a
legtöbben bizalmat és küld-
ték képviseletükre az Ország -
gyűlésbe. 98 százalékos fel-
dolgozottságnál a közölt ada-
tok szerint Dankó Béla a sza-
vazatok 48,1 százalékát, ösz-
sze sen több mint 19000 érvé-
nyes voksot kapott. Az egyéni
jelöltek közül a Jobbikos
Samu Tamás Gergő (26,1 %)
megelőzte a baloldali pártösz-
szefogás jelöltjét, Rejtő Jó -
zsefet (19 %), negyedik a sor-
ban az LMP-s Rigler Miklós
(3,6%).

Városunkban Dankó Béla
nagy fölénnyel nyert, hiszen
körülbelül 4600 szavazatot
ka pott, a leadott voksok mint -
egy 50 százalékát. A választói
aktivitás átlagosan 55%-os
volt, de szavazókörönként
nagy különbséget mutatott. 

Az országos parlamenti
választást a várakozásoknak
megfelelően a Fidesz-KDNP
nyerte meg, így folytathat-

ják a kormányzást. Térsé -
günk ben szintén a kormány-
zó konzervatív pártkoalíció
volt a legnépszerűbb. Békés
városában a Fidesz-KDNP
összesen mintegy 4600 sza-
vazatot kapott a pártlistás
szavazáson, ami nagyjából
minden második választójo-
gával élő állampolgár támo-
gatását jelenti.

A közölt adatok tájékoztató
jellegűek, mivel lapunk nyom-
 dába kerülésekor még nem
volt 100 százalékos a feldolgo-
zottság. További részleteket a
következő lapszámunkban
közlünk.

Dankó Béla győzött
Békésen is a Fidesz-KDNP volt a legnépszerûbb

Dankó Béla, a térség új ország-
gyűlési képviselője.



A Teleki utca polgárházai közül a 17. szá-
mút szépen felújítva láthatjuk. Az erre
járóknak érdemes szemügyre venni ezt a régi
építményt. A XX. század elején épült, az
első is mert lakója
Czi riák Béla
református val-
lástanár és csa-
ládja volt. Ké -
sőbb dr. Be reczki
Lajos ügy véd és
családja élt itt.
Felesége, Kató
né ni hosszú ideig
t a  n í t ó skodot t
Béké sen és kör-
nyékén. Erdei Ferenc és családja is hosszú
ideig élt itt. A lakók felsorolása nem teljes.
Jelenleg az épület Guti Imre és felesége
tulajdona. Ők sok anyagi áldozatot hoztak a
ház megmentése érdekében. A tönkrement
szigetelést teljesen ki kellett cserélni, új szi-
getelést kellett adni a háznak, így megszűnt
a falak nedvesedése. A tetőzetet is az erede-

tivel megegyező hódfarkú cseréppel fedték
be. Minden elismerés és köszönet Guti
Imrének a ház szép helyreállításáért, az épí-
tett értékek megmentéséért.

Az L-alakú ház
utcafrontra néző
ablakai díszes vo -
nalazott falkeret-
ben állnak. A lá -
bazat téglapár-
kány ban végző-
dik. Az ablakok
alatt lépcsős va -
kolt díszítéseket
láthatunk. A fal-
mező felső részén

szalagdíszítés húzódik végig. Az ablakok
mögött eredeti állapotukban megmaradtak a
sötétítő spaletták, amelyeket az egykori igé-
nyes polgárházaknál használtak. 

Az ódon polgárház helyi védelem alatt áll.
Így reménykedhetünk, hogy még az utánunk
következő nemzedékek is látni fogják. 

Bíró György, városvédő
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A TELEKI UTCA 17. SZÁM ALATTI HÁZ AZ IZZADÁSRÓL ÉS ELLENSZEREIRŐL
A bőrön az izzadással nem csak folyadékcseppek

jelennek meg, hanem működésbe lépnek azok a
baktériumok is, melyek a testszagért felelősek. Ám
felvehetjük ellenük a küzdelmet, ha egy kicsit sava-
sítjuk az izzadékony területek bőrét. 

Erre tökéletes megoldás lehet egy kis citromlé,
melyet vattával tudunk felvinni az adott testrészre. A
legtöbb háztartásban jelen van a szóda-
bikarbóna, ami rengeteg jótékony
hatással rendelkezik. Az izzadás ellen
is bevethetjük, hiszen összetételének
és szerkezetének köszönhetően magá-
ba issza a nedvességet, ráadásul azo-
kat a fránya testszag baktériumokat is
eltünteti. Az ecet nagyanyáik egyik hathatós ellen-
szere volt az izzadás ellen. Az utóbbi időben kissé
elfelejtődött, ugyanis kissé fanyar szagot hagy maga
után, ám ha nem azonnal akarunk utcára menni,
akkor ez nem jelenthet akadályt. Szintén a bőrfelület
savasításával éri el a számunkra annyira kellemes
és áhított hatást.

Az egyik kedvelt fűszerünk, a petrezselyem is ren-
delkezik izzadáscsökkentő hatással. Dörzsöljük be
gyengéden friss zöldpetrezselyemmel a bőrfelületet.
Azt már régóta tudjuk, hogy a kellemetlen szájszag
ellen is védekezhetünk általa. Teaként fogyasztva is
segít elkerülni az esetleg fellépő szagokat, és az
izzadás mértékét is csökkenti. A zsálya baktériumö-

lő és izzadáscsökkentő hatással is rendelkezik. Ezt
az illatos fűszernövényt teaként is használhatjuk
ecsetelésre, de még hatékonyabb, ha beszerzünk a
gyógyszertárban tinktúrát, vagy illóolajat, és hígítva
használjuk őket.

Vannak olyan kellemes ízű növények is, melyek
belülről fejtik ki a hatásukat. Ilyen például a hársfa,

melynek teáját sokszor fogyasztjuk,
ha nem érezzük magunkat teljesen
jól. Ez a nedű hathatós segítséget
nyújt akkor is, ha az izzadás ellen
akarjuk felvenni a harcot, mivel
értékes anyagai amellett, hogy
segítik a salakanyagok kiválasztá-

sát, a kellemetlen szagokat is semlegesítik. 
Sokan szenvednek a túlzott mértékű izzadástól. A

természet azonban ilyenkor sem engedi el a kezün-
ket, és felkínálja a megoldást. Ez pedig nem más,
mint a paradicsom. A túlzott verítéktermelés ellen
hathatós segítséget jelent, ha naponta egyszer egy
nagy pohár natúr paradicsomlével dúsítjuk a folya-
dékbevitelünket. Ezt a kúrát néhány hétig folytatva
kiegyensúlyozhatjuk a szervezetünket, ezáltal a túl-
zott verítéktermelés mérséklődni fog. Másik megol-
dás, ha a fürdővizünkbe egy liter paradicsomlevet
öntünk, és ebben áztatjuk magunkat 10-15 percig,
ekkor a verejtékezésünk csökkenni fog, és a szagok-
nak is elejét vehetjük. 

Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hal-
lásvizsgálat kampányának apropóján lapunk
összeválogatta azokat a legfontosabb szempon-
tokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizs-
gálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis, hogy
hova jelentkezünk be szűrésre!

1. A hallásproblémák mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a módo-

sult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3
lejátszók), a zajos munkahelyeken a hallásvéde-
lem gyakorta előforduló teljes hiánya mellett a
hallószervek természetes úton történő elörege-
dése sem kímél bennünket. Előbb-utóbb valami-
lyen mértékben mindannyian érintettek leszünk,
vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább
az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor
bejelentkezik hallásvizsgálatra egy Amplifon
Hallásközpontba.

2. Hallásvizsgálatot hallásközpontban érdemes
elvégeztetni
Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rendelők-

ben mobil műszerekkel hallásszűrést végeznek
különböző hallókészülék forgalmazók. Ez ha -
son lóan elfogadhatatlan és szakmai képtelen-
ség, mintha félhomályban vagy sötétben akar-
nánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálat-
hoz ugyanis csend kell, ami a hallásközpontok-
ban a speciálisan, kifejezetten erre a célra kiala-
kított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az
utcazaj, a padló kopogása vagy más zavaró
tényezők teljesen elferdíthetik a mérések ered-
ményét. Így pedig nem lehet pontos képet
kapni, legjobb esetben is csak tájékoztató jelle-

gűek a kapott adatok, ami akár téves terápiához
is vezethet. Ne hagyja magát becsapni!

3. A hallásvizsgálat teljes mértékben in gyenes
Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek

valóban nem kerül egyetlen forintjába sem, azaz
Önnek nem kell a helyszínen fizetnie érte, vala-
mint a vizsgálatot végző Amplifon Hallás köz pon -
tok sem számolnak el pontokat a Társa dalom -
biztosítási Pénztár felé. 

4. A hallásvizsgálat fájdalommentes
A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az

anamnézis felvétele után a hallójárat ellenőrzése,
majd maga a hallásvizsgálat következik, aminek
célja, hogy a hallásspecialisták segítségével
megtalálják azt a legkisebb intenzitású hangot,
amelyet Ön már éppen meghall. A következő
lépésekben pedig jelezni kell, hogy melyek azok a
legerősebb hangok, amiket Ön még tolerál,
mennyire hallja meg a beszédet, és mennyire
sikerül megértenie azt. A hallásvizsgálat tehát tel-
jes körű, és csupán 25-30 percet vesz igénybe.

5. A hallásvizsgálatra nem kell órákat várni
Az úgynevezett előjegyzési rendszernek kö -

szönhetően minden hallásvizsgálat előre megbe-
szélt időpontban történik. Önnek csupán fel kell
hívnia a 06-66/454-045-ös telefonszámot, és a
Békéscsaba, Andrássy utca 37-43. szám alatt
található Amplifon Hallásközpont munkatársai-
val közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelő
időpontot. A más egészségügyi intézményekben
általános, sokszor órákig tartó, bosszantó vára-
kozás így teljesen kiküszöbölhető.

�

5 ok, ami miatt érdemes 
hallásvizsgálatra elmenni

Folytatás a címoldalról
Izsó Gá bor ehhez még hozzá-

tette, hogy lépcsőzetesen építet-
ték ki a hulladékkezelés szintjeit:
a komposztálható zöldhulladé-

kot pár éve zsákokba gyűjtik a
békésiek, a szelektív gyűjtőedény
minden második békési háztar-
táshoz eljut, akik ezeket használ-
ják is, az inert hulladékot a tégla-

gyárnál gyűjti a szolgáltató, a
veszélyes hulladék lerakása pedig
a most nyílt udvarban válik lehe-
tővé. A polgármester kiemelte,
hogy mindezekkel a vá ros pénzt

spórol, hiszen egyre kevesebb
mennyiségű és tömegű kommu-
nális szemetet kell lerakótelepre
szállítani és ott komoly összegek -
ért lerakni.      Szegfű Katalin

Átadták a hulladékudvart 
és a szelektív válogató csarnokot

Ezúton tájékoztatjuk a
Békés városban élő szülőket,
hogy az iskolai tavaszi szünet
ideje alatt, azaz április 17-22.
között a kevés számú igény-

lés miatt a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde tagóvo-
dái nem lesznek nyitva. 

/Önkormányzati 
hirdetmény/

Óvodai nyitvatartási rend
a tavaszi szünet idején
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Nem tudom, más, ho -
gyan van vele, nekem na -
gyon gyorsan eltelt ez a
kampányidőszak. Talán
nem a szokott szférákban
zajlottak az események,
talán – az olykor alpári
„összefogás elszólások” elle-
nére – csendesebb volt az
idén a küzdelem. A kor-
mánypártiak azonnal rea-
gáltak mindenre, de hig-
gadtan, kimérten, és – ha
az kellett – keményen. A
Jobbik azt tette, amit ilyen-
kor tenni kell, konstruktív
és józan maradt. Politoló -
gusok szerint ez a párt pro-
fitált a legtöbbet ebben a
finisben. Igaz, sosem volt
még a vállán a kormányzás
felelőssége. S ez a súly
bizony nagyon erozív, kop-
tató erő lehet.

Most, az eredményre vá -
ró vasárnap délutánján,
már a lapzárta utolsó utáni
pillanatában – mikor csak
arra marad talán ideje e
jegyzet írójának, hogy oda-
biggyessze a sorok végére a
remélt győztünk szót - épp
csendesen esik. Jó dolog
ez, nagyon kellene az égi
áldás, száraz a föld retten-
tően. Jól eső eső tehát, s az
áldás is mindig égi, és
mindig na gyon kell, s a lel-
künk földje ugyanvalóst
szikkadtnak tűnik egész
Kárpát-medencében. Érez -
zük ezt határokon túl is, a
többségi nemzetek állandó
nyomása alatt, mely nyo-
más állandó készenlétre,
folyamatos energiahaszná-
latra késztet. S ehhez,
ennek bírásához bizony víz
kell. Víz is kell. Éltető égi,
iható kúti, léleküdítő, hi -
tünkből s magyarságunk-
ból származó. De kell, tán
legalább ennyire kell kis-
határokon belül is. Ahogy
a folyamatos koncentrikus
körmetszésben a Trianon
ceruzavonalaitól Bu dapest
felé haladunk egyre nyil-
vánvalóbbak a lé lek kiszá-
radásának jelei, s amint az
ikervárosba érünk, már
szájpadhoz tapad a nyelv
és csikorog a szem, és
görcsbe szorul az ököl s
vele bensőnk is. Utcán,
metróban, aluljárókban
szinte süt a gyűlölet. Pedig
egy-egy városrészre rá sem
ismerni a gyönyörűen fel-
újított épületek, műemlé-

kek közt bámészkodván,
vagy épp a frissen díjazott
metró grandiózus állomá-
sit bámulva. De a dühtől
elvakult szem ezt nem
látja, csak őt, csak téged, s
benned nem az ellenfelet,
hanem az ellenséget. Ilyen -
kor érti meg az ember a
pesti barátok olykor na -
gyon kemény, akár sarkos-
nak tűnhető véleményét
azokról, akikkel együtt
élni kénytelenek. De mon-
danánk ilyenkor a 25 éves
Csík zenekarral és József
Attilával együtt: Amit szí-
vedbe rejtesz,/ szemednek
tárd ki azt;/ amit szemed-
del sejtesz,/ szíveddel várd
ki azt. /…/ Már nincs ben-
ned a régen/ talpadba tört
tövis./ És most szívedből
szépen/ kihull halálod is./
Amit szemeddel sejtesz,/
kezeddel fogd meg azt./
Akit szívedbe rejtesz,/ öld,
vagy csókold meg azt!

Ez a hétfő előtti nap
délutánja mindig nehéz.
Vala minek a vége, valami
másnak a kezdete, s mint
minden váltás, változás, ez
az állapot is súlyos. Ám,
hogy e cipelni való ne
nehézség legyen, ahhoz
kell a gyermekváró asz-
 szony örömtudása, ki nem
terhes ugyebár, hanem
állapotos, várandós, áldott
állapotban levő, és – mint
ilyen – mosollyal teli.
Most mi, szavazó – tehát
sorsunkról dönteni próbá-
ló – polgárai a magyar
nemzetnek is ebben a lel-
kületben kell, hogy leled-
zünk. Az éltető csöpögő
égi víz életet sejtet. Vár -
juk a folytatást tehát.
Megérdemelnénk. 

Hagyok itt pár sort neki,
a várt reménynek, mely –
és innen folytatom, most
este tíz körül – megvalósul-
ni, beteljesedni látszik. Már
leírhatom végre, picit fellé-
legezve, hogy valóban győz-
tünk. Itt Bé késen, de orszá-
gosan is. Csak a mérték
kérdéses, sőt a kétharmad
is felsejlik itt-ott. És, ahogy
vártuk, a nemzet nagyon
távolról induló koncentri-
kus körei mentén, egészen
Ausztrá liából kiindulva,
gyengül ugyan az igenek
aránya, és Pest-Buda pi -
rongva billeg, de az öröm az
közös és valóban határta-
lan. Kicsit gondolkodunk
majd, mit tehetnénk még,
hogy jobban szeretve le -
gyünk saját fajtánk és a
világ által is. Tán Isten
megsegít ebben is, sőt, biz-
tosan. Úgy legyen.

Eső, a jóleső
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Oláh Szabolcs és Kis
Adrienn.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Aleksza
László (74 évesen), Ba -
logh Dánielné Kis Anna
(73), özv. Szőke György né
Kósa Julianna (96, Mu -
rony), Barta László (82),
Farkas Angéla Ilona (42),
Erdei Julianna An na (70,
Murony), özv. Dombi Fe -
rencné Kárai Róza Zsófia
(83), Kovács Imre (79,
Bél megyer), Vá radi Mi -
hály (91), Mol nár Gábor
(61, Tarhos), Vári Sándor
(87, Murony), Kisházi
József (82), Flóra Gyu -
láné Farkas Róza Etelka
(57), Hőgye Lászlóné
Jakucs Anna (86), Bellus
Sándor (65).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

ÁPRILIS 5-12. 
Levendula Patika (Csabai u.)

ÁPRILIS 12-19.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

ÁPRILIS 19-26. 
Turul Patika (Piac tér)

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra

valamint 17-18 óra között
vehető igénybe. 

Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart. 

Orvosi ügyelet a Kossuth 
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől). 

Telefon: 66/416-637.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

A neves békési festőművész,
Jantyik Mátyás mellszobrának
felállására nyújtott be pályáza-
tot a Vizuális Mű vészetek
Kollégiuma kiírására a közel-
múltban a békési ön kormány-
zat. A szobor kihelyezésére az
Erzsébet-ligetben kerülne sor,
a festőművész egy kori szülőhá-
za mellett lévő parkos terüle-
ten. A pályázatban kiemelik,
hogy a Pá rizsban tanult
Jantyik Má tyás nak két törté-
nelmi témájú alkotása a
Parlamentben látható, melye-
ket 1901-ben egy pályázatra
készített el. Élet művének leg-

nagyobb ré szét ugyanakkor a
parasztság élete és az alföldi táj
megörökítése teszi ki. Békés
máig ta lán legkiemelkedőbb
képzőművésze sokáig dolgo-
zott hírlapillusztrátorként,
több száz rajza jelent meg. A
sajnálatosan fiatalon, mindösz-
sze 39 évesen elhunyt Jantyik
Má tyás nevét a békési múze-
um 1971-ben vette fel, jelenleg
18 festményét illetve 100 rajzát
őrzik az intézményben.  A
korábbi Köröshát utcát éppen
110 éve nevezték el róla.

– Nem csak tehetsége, ha -
nem szorgalma, céltudatossá-

ga és kitartása is példaértékül
lehet valamennyiünk számára
– hangsúlyozta lapunknak
Izsó Gábor polgármester. A
Jantyik-örökség megőrzése és
tudatosítása a ma generáció-
inak annál is inkább időszerű
napjainkban, mert május 10-
én ünnepeljük születésének
150. évfordulóját. 

Amennyiben a döntésho-
zók pozitívnak ítélik meg a
pályázatot, úgy a szobor 4
millió forintos támogatás mel-
lett 1,2 millió önerővel, össze-
sen 5,2 millió forint összkölt-
séggel valósulna meg.

Szobrot állítana a város
Jantyik Mátyásnak

Immár tizenegyedik alka-
lom mal rendezték meg a Sze-
gedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Is -
kola, Óvoda és Kollégium
ma gyar munkaközösségének
tagjai – a főszervező Gellén -
né Körözsi Eszter vezetésével
– a Magyar Napokat, március
24-26 között.

Az első napon Arany Já -
nos: Szondi két apródja című
versét a 7. B osztály tanulói
adták elő, majd a magyar
nyelv szépségéről tartott elő-
adást Izsó Emese 12. osztá-
lyos tanuló. A délután továb-
bi eseménye a vers- és próza-
mondó verseny volt. A diá-
koknak egy szabadon válasz-

tott és egy kötelező verset
kellett elmondaniuk. Az 5. és
6. évfolyamosok kötelező ver -
se Szabó Lő rinc: Debre cen -
ben című költeménye volt.
Első helyezett lett Szilágyi
Gábor 6. B osztályos tanuló.
A 7. és 8. évfolyamosok köte-
lező verse Radnóti Miklós:

Nem tudhatom című műve
volt. A győztes e korcsoport-
ban Püski Mónika 8. B osztá-
lyos diák lett. A gimnazisták
versenyét Kopanyicza András
11. C osztályos tanuló nyerte
meg. Nekik kötelezően Áp -

rily Lajos: Tavasz a házson-
gárdi temetőben című költe-
ményét kellett előadniuk.

A második napon a „Nyel -
vében él a nemzet” szólásunk
eredetéről tartott előadást
Tóth Alexandra 12. osztályos
tanuló, Földesi Magdolna ta -
nárnő pedig az Anyanyelv -

ápolók Szövetségé nek tevé-
kenységét mutatta be. Gel -
lénné Körözsi Eszter tanárnő
és Bagita Attila tanár úr a 135
éve született író, Móricz Zsig -
mond: Tündérkert című regé-
nye alapján Erdélyről, s a két
erdélyi fejedelemről, Báthori
Gáborról, és Bethlen Gábor -
ról adtak áttekintést. Gellén
János tanár úr pedig Edmond
Rostand, Ady és Arany János
költészete alapján az emberi
méltóságról tartott előadást.
Az estét táncház zárta. 

A harmadik napon elhallga-
tott, elfelejtett írók, költők
portréit rajzolták meg a diá-
kok. A magas színvonalú elő-
adásokban szó esett má sok
mellett Kaffka Margit, Pas suth
László, Féja Géza, Tor may
Cecile, Zilahy Lajos, Ke mény
Zsigmond és Her czeg Ferenc
életéről és művészetéről. 

Zsombok Imre

Programok kavalkádja
a Magyar Napokon

Zilahiak voltak a díszvendégek
A Magyar Napok idején Zilahról érkezett vendégek jártak Békésen. Az

ottani Református Wesselényi Kollégiumból Szilágyi Zoltán tiszteletes
vezetésével hatfős delegáció ismerkedett a békési református gimnázi-
ummal. Aktívan részt vettek a Magyar Napok rendezvényein, tanítási
órákat látogattak, míg szabadidejükben a nevezetességeket látogatták.
Ellátogattak többek között a Tájházba, a Galériába, de még a nemrég fel-
tárt Rákóczi utcai hídhoz is. Alaposan megismerték templomainkat is. 

A Magyar Napokon a diákoknak vetélkedő is zajlott.

Új helyre költözött a békési
Baptista Pont adománybolt.
Április 9-től új nyitvatartási
renddel és megújult árukész-
lettel várjákaz adományozókat
és a rászorulókat. Az új cím a
Fáy utca 11. szám alatti üzlet-
sor, az Omnia mellett, a
korábbi munkaruhabolt he -
lyén. Nyitva tartás: kedden 9-
13 óra, szerdán és csütörtökön
14-17:30 között, pénteken 9-
12 óra és 14-16 óra között. Az
adományokból bárki kedvére
válogathat az adománygyűjtő
ládába elhelyezett pénzadomá-
nyért cserébe.

Költözés

A közelmúltban Berkes
József igazgató vezetésével a
Szegedi Kis István Refor má -
tus Gimnáziumba látogatott a
Gedeon Társaság elnevezésű
nemzetközi bibliatársulat. A
két végzős osztály és a 11. B
osztály tagjainak egy-egy diá-

koknak szánt, a Zsoltárokkal
és a Példabeszédekkel kiegé-
szített Újszövetséget ajándé-
koztak.

A Nemzetközi Gedeon
Társaság 1898-ban jött létre az
Amerikai Egyesült Álla mok -
ban. Tagjai keresztyén vezetők,

értelmiségiek, üzletemberek.
Mára a világ 190 országában
több ezer taggal vannak jelen.
Az alapítás óta mintegy 90
nyelven 1,5 milliárd Újszövet -
séget osztottak szét. A magyar-
országi szervezet 1989-ben ala-
kult meg. 

Bibliát osztott a Gedeon Társaság 
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Mennyit ér az élet? Ha a sajátunkról van szó, bizonyára
sokat, - ám a másik emberé? Sajnos vannak élethelyzetek, ami-
kor még a magunkét sem látjuk értékesnek. Elhisszük, hogy
csak addig vagyunk értékesek, ameddig van munkánk, pén-
zünk, barátaink, egészségünk, karrierünk. Ha ezek közül
némelyekkel nem rendelkezünk, értéktelennek érezzük egész
életünket. Ekkor kerülnek sokan a depresszió mély gödrébe.
Tényleg attól értékes az élet, hogyha „sokat töltünk bele” –
mint ahogyan a reklámszöveg mondja?

A Szentírás arról tanít, hogy valaki már megtöltötte az élet-
ünket igazi értékkel: „Tudván, hogy nem veszendő dolgokon,
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiá-
bavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szep-
lőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén”. (1Péter 1:18-19). Ez
az érték Jézus Krisztus áldozata, az Ő élete. Krisztus nélkül
valóban úgy érezhetjük, hogy az életünk „hiábavaló”, de Isten
ezt az ürességet ezüstnél és aranynál értékesebb drágasággal
töltötte meg, az Ő egyszülött Fiának életével.

Közel van a húsvét ünnepe. Ez az ünnep arra emlékeztet,
hogy a sokszor kiüresedettnek érzett életünk egyszerre felérté-
kelődött, igazi tartalommal töltődött meg, a Jézus Krisztusban
való hit által. A húsvét azt az örömöt közvetíti, hogy aki hittel
ragadja meg Jézus Krisztus érte hozott keresztáldozatát, vagyis
aki elhiszi, hogy Jézus érte halt meg a Golgota keresztjén,
annak az élete pont annyit fog érni ezek után, mint amennyit
Isten Fiának az élete ér! Hát nem csodálatos?

Húsvétkor töltse be szívünket az Istentől kapott felmérhe-
tetlen ajándék, a Jézus Krisztus iránti hála és köszönet érzése.
Ezek után az életünk nem lehet már üres és értéktelen! A
Golgota keresztje erre emlékeztet bennünket.

Bicskei Róbert, lelkipásztor

4 2014. április 8.

Magyarnak lenni bátorságot jelent, azt jelenti, hogy
nem engedjük kiszorítani a magyar szót a magyarlakta
falvakból és városokból, az iskolákból és a templomokból,
és hogy része vagy egy nagy és nyílt összeesküvésnek,
hogy Magyarországot magyar országnak tartsuk meg. Azt
jelenti, hogy egyszerre vagy rebellis szabadságharcos és a
megtartó rend odaadó őre, hogy sohasem vagy elégedett a
kormányoddal, de ha kell, mindig kiállsz érte, mert tudod,
hogy a hazádat szempillantás alatt elfoglalják, kifosztják,
felprédálják, és még téged is földönfutó szegénylegénnyé
tesznek a saját országodban, ha nem áll az ország élén
erős, nemzeti kormány. Azt is jelenti, hogy rajtunk van az
Isten áldása, ezért állhatunk itt rokontalan és magányos
népként ezer év után is. Ha betartjuk a legfőbb törvénye-
ket, ha maradunk a kereszténység védőbástyája, ha átko-
zódás helyett inkább felemeljük a szívünket, akkor azt
kapjuk, amit megérdemlünk: megtarthatjuk a világ leg-
szebb országát és a hozzá tartozó boldog élet reményét,
olyan jövőt építhetünk magunknak, amelyben minden
magyar megkapja az esélyt, hogy hasznos, értelmes és tel-
jes életet teremtsen magának. A mi szívünket csak a
hazánk volt képes rabul ejteni – mondta Orbán Viktor.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 18392607-1-04.

A díjátadás idén is ünnepé-
lyes körülmények között, kul-
turális műsorral kísérve a
Galériában zajlott, március
29-én. A műsorszámok min-
denekelőtt a két díjazotthoz
szóltak, így fellépett Bagoly
László zenepedagógus, a friss
Nefelejcs-díjas Bagolyné
Szűcs Andrea férje, gyermeke-
ik közül a kürtös Dávid és a
furulyás Lilla, továbbá a
Korona utcai ovisok Barócsi
Attiláné vezetésével. Varga
Istvánt Pásztor Mátyás közép-
iskolás versmondó egy Wass
Albert-költeménnyel, míg
Molnár Katalin énekesnő két

táncdal slágerrel köszöntötte.
Ajándékkal lepte meg a két
díjazottat Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő is.

Köszöntőjében Izsó Gábor
polgármester a 2006-ban ala-
pított Nefelejcs Békési Kultu -
rális és Hagyományőrző Köz -
hasznú Egyesület hagyományo-

kat ápoló, egyben közösségeket
teremtő munkájáról szólt,
mellyel szavai szerint az egyesü-
let jelentősen gazdagítja és szí-
nesíti a város kulturális életét. 

Az egyesület tagjai egy-egy
díszoklevéllel köszönték meg
Izsó Gábor polgármester és
dr. Pálmai Tamás alpolgár-

mester önzetlen támogatását,
mellyel az elmúlt években a
szervezet eddigi kultúraépítő
és hagyományápoló tevékeny-
ségét rokonszenvvel figyelték
és előremozdították. 

A díjátadó ünnepség szere-
tetvendégséggel ért véget. 

Szegfű Katalin

Óvónő és szakács kapta a Nefelejcs-díjakat
A város kulturális életé -
nek előremozdításáért,
valamint a Ne fe lejcs Ha -
gyományőrző Egye sület
munkájának pártolásá-
ért kapta meg idén a
Nefelejcs-díjat Bagolyné
Szűcs Andrea óvónő és
Varga István (Csaviga)
hentes és szakács.

A 2014-es Nefelejcs-díjasok: Varga István és Bagolyné Szűcs Andrea. 

A közelmúltban Mezőbe -
rényben Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő Békés, Dé -
vaványa, Gyomaendrőd, Me -
zőberény és Szarvas város pol-

gármestereinek bizonyságle-
velet adott át emlékül, hogy a
kormányzat megszabadította
a városokat adósságuktól.

A Békés megye 2. számú vá -
lasztókerületébe tartozó 18 tele-
pülés összesen 9 milliárd 285
millió Ft adósság terhétől szaba-
dult meg – tájékoztatott Dan kó
Béla képviselő. Az 5000 fő felet-
ti településeknél ez 8,5 milliár-
dot jelentett. Békés városa ese-

tében 3,5 milliárdnyi adós ságál-
lomány átvállalása történt meg.

Az önkormányzatok eddigi
történetében példátlan döntés
a települések számára új lehe-

tőségeket tartogat. A 2014-es
önkormányzati költségveté-
sek tervezésekor tehát már
bát ran számolhattak az adós-
ságátvállalás összegével is. 

Az adósságkonszolidáció
azokat is elérte, akiknek nem
volt adóssága, ezeket a telepü-
léseket az állam külön összeg-
gel támogatja. Ez a lehetőség
Békés megyében Hunyát és
Csárdaszállást érinti.

Tiszta lappal indulhattak
az önkormányzatok
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BÉKÉSI ÚJSÁG
– családi magazin. Kéthetente házhoz jön!
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Békés mellett Dévaványa, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas
adósságállományát vállalta át az állam, összesen 8,5 milliárd forintért.
Erről vettek át bizonyságlevelet avárosok polgármesterei.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
Békési Szervezete 

sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
A KILENCEDIK 

KÉSZ-DÍJ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÉRE, 

a Békési Galériába április 22-én, 
csütörtökön 17 órára. 

A díjazott személye a helyszínen derül ki.

MŰSOR:
• Dr. Szuromi Pál: Irodalmi ráhangolódás a nap témájára
• zenés bevezető: Bagoly László, kollegái és tanítványai 

• Horváthné Körös Anikó prózai etüdje
• a díjazottat méltatja Izsó Gábor polgármester úr

• a díj és az oklevél átadása
• Bereczki Mónika: egy kis irodalom

• zenés közjáték: Bagoly László és kollegái, tanítványai 
• zárszót mond Dr. Osztie Zoltán, 

a KÉSZ országos elnöke.
• szeretetvendégség

A belépés díjtalan.

Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan

10 perc = 45-50 percnyi mozgás

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.
- utcai ruhában végezhető

- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre

- cellulitisz ellen

- feszesíti a bőrt

- csontritkulás megállítására,

visszafordítására

- inkontinencia esetén

- cukorbetegek alsó végtagi

érszűkülete esetén

- ízületkárosodás

rehabilitációjára

FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33

Árak:
10 perc 400 Ft,

20 perc 700 Ft

Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!

FLABéLOSFLABéLOSFLABéLOS



– Mit kell tudnunk önről?
– Rosszerdőn születtem

1948-ban. Szüleim kertészked-
tek, én pedig egyedüli gye rek-
ként úgyszólván a kertben
nőttem föl. Rosszerdőn jártam
ki az általános iskolát, majd a
Szegedi Kis István Gimná -
ziumban érettségiztem. A szü-
leim budapesti ba rátai fog-
technikusok voltak, én sűrűn
megfordultam ná luk, így
kerültem közel a szakmához.
Természetes volt tehát, hogy
ezt az utat választottam és
Pesten el is végeztem a szakis-
kolát. Békés csabán helyezked-
tem el és dolgoztam 12 évig,
majd férjhez mentem és meg-
születtek a gyerekeim,
Kornélia és Péter. A férjem
sajnos 1979-ben elhunyt és a
sors úgy hozta, hogy 1980-ban
beköltöztünk Békésre és újra
aktívan elkezdtem dolgozni.
2000-ben megnyitottuk a
jelenleg is működő laborunkat
Békésen. Ma már nyugdíjas
vagyok, de még mindig tevé-
kenykedem, mert imádom ezt
a szakmát. 

– Fogász-fogtechnikus. Mit
értsünk ez alatt? 

– Vannak a szakmámban
fo kozatok a végzettség és a
tudás tekintetében: fogtech -
ni kus, fogtechnikus mester és
fogász. A ranglétrát végig

kell járni. Fogtechnikus
1968-ban lettem, 2002-ben
megszereztem a mesterleve-
let, majd 2006-ban a jónevű
svájci Ein sie del ben a Fogász -
képző Köz pont ban akkredi-
tált protetikus fogász ok leve-
let szereztem, amit a magyar
egészségügyi minisztérium is
elismert, és egy újabb vizsga
letétele után honosított. Míg
egy átlagos fogtechnikus csak
a fogorvos által levett mintát

valósíthatja meg, addig a
fogász orvosi tevékenységet is
végezhet. 

– Nagy port vert fel az ön
elleni és egy másik fogtechni-
kus ellen irányuló nyomozás,
amely 2012 végén indult. A
vád kuruzslás volt. Milyen
érzésekkel élte meg ezt a más-
fél évet?

– Az első reakcióm a meg-
döbbenés volt, hiszen a 40 év

alatt sosem tapasztaltam,
hogy bármelyik békési fogor-
vos feljelentett volna egy fog-
technikust. Értetlenül álltam a
helyzet előtt, az pedig egyene-
sen felháborított, hogy az
internetre is felkerültek a
valótlanságok anélkül, hogy
bárki meggyőződött volna
azok tényserűségéről, valódi-
ságáról. Teljesen akkor om lot-
tam össze, mikor a rendőrség
is megjelent, házkutatást tar-

tott, még rabosítottak is, ujjle-
nyomatom, arcképem bekerült
a bűnügy nyilvántartóba.
Persze sem mi meg nem enge-
dett dolgot nem találtak
nálam, de számomra megalázó
volt a helyzet. Aztán egy évig
folyt a nyomozás az ügyben,
mintha valami bűnöző lennék.
Mára már hivatalosan lezárták
is az egészet, felmentettek
mindenféle vád alól, de mind a
mai napig senki nem kért
tőlem még elnézést az igaz-
ságtalan meghurcoltatásért.
Bár én joggal perelhetném a
nyilatkozó dok tornőt hitelron-
tásért, még sem teszem. Elég
volt a sárdobálásból és meg-
elégszem egy nyilvános bocsá-
natkéréssel.

– Hogyan tovább? Tud-e
ezek után még dolgozni?

– Nem, nem vették el a
kedvemet a szakmám gyakor-
lásától. Sőt rendszeresen járok
továbbképzésre. Nem akarok
le maradni, meg akarom ta nul -
ni a legújabb technológiákat
is, amit a békési fogászaton
nem gyakorolnak, pedig kelle-
ne. Az is melegséggel tölt el,
hogy az emberek támogatá-
sukról, együttérzésükről biz to-
sítanak, mellettem állnak.
Rendületlenül kitartok a szak-
mai tudásom mellett és dolgo-
zok. „Ha Isten békéje lakja
szívemet, úgy dúlhat vihar
ellenem...”                      Gugé

52014. április 8.

Ász fogász
A kedves, közvetlen, megnyerő modorú 65 éves, Szabó
Gergelyné Irénke valóban ász fogász, mint számos
páciense is elmondaná, ha megkérdeznénk. Nagy
tudású, a legmodernebb technológiákat ismerő, hasz-
náló szakember és mégis…

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A húsvét a kereszténység
egyik legfontosabb ünnepe. A
vallási jelentésén kívül a ta -
vaszvárás, a tavasz eljövetelé-
nek ideje is. A
Békés Városi
Szociális Szol -
gáltató Köz -
pont húsvét
kö zeledtével a
klienskörében
tartozó alsós
kor csoportnak
kézműves foglalkozást szerve-
zett. A négy alkalmat ma gába
foglaló „Húsvéti készülődé-
sen” dísztárgyakat készíthet-
tek a gyermekek, me lyet ha -
zavihetnek otthonukba. A

foglalkozáson zenét hallgat-
tak, valamint süteménnyel és
teával is megvendégelték a
résztvevőket. A foglalkozás,

amely 20 kisis-
kolást érintett,
nagyon jó han-
gulatban telt
és a gyerekek
között barát-
ságok szövőd-
tek. Szolgá la -
tunk célja a

hagyományok ápolása és az
ünnepre hangolódás lehetősé-
gének megteremtése, vala-
mint az in tézmény nyitottsá-
gának közvetítése ügyfélkö-
rünk felé. 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS

ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK
Az E-vitamin

Tokoferol néven is ismert, zsírban oldódó vitamin. Jelentős
antioxidáns hatással bír. A többi zsírban oldódó vitaminnal
ellentétben csak rövid ideig raktározódik szervezetünkben.
Fontos szerepet játszik az ideg- és keringési rendszer műkö-
désében, a bőr és a haj egészségében. Javítja a sebgyógyulást,
kedvezően befolyásolhatja a szexuális életminőséget. A nagy-
városi élet, a stressz, a túlzott telített zsír-fogyasztás terhelé-
seit mérsékelheti szervezetünkben.

Hiánya izomsorvadást, meddőséget, vérszegénységet,
kimerültséget okozhat.

Napi ajánlott mennyiség: 400mg. Emelhető az adagolás,
ha családjában többször fordult elő szívinfarktus, szennyezett
levegőjű helyen él (pl. nagyvárosban), szeretné lassítani az
öregedési folyamatokat, vagy aktívan sportol.

Természetes forrásai: a búzacsíra-olaj (csíráztatott magok-
ból sajtolt olajok), gabona-magvak. Felszívódását elősegít-
hetjük C-vitamin és szelén együttes fogyasztásával.

Túladagolás esetén nem ismerünk káros mellékhatásokat. 
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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Az egyik legkiválóbb élő
magyar képzőművészként mél-
tatta Görgényi Tamást Banner
Zoltán művészettörténész,
ami kor megnyitotta a békési
alkotó jubileumi tárlatát. A
monumentális kiállítás a Ga -
léria nagytermében és kister-
mében kapott elhelyezést, és
áttekintést ad a hetven eszten-
dős festőművész életművéből. 

– A kiállítás a művészet sze-
retetére tanítja a szemlélőket –
fogalmazott Banner Zol tán. A
művészeti íróként ismert szak-
ember külön kiemelte, hogy
Görgényi Tamás akvarelljei és
pasztellrajzai mel lett terrakot-

ta-, fa-, bronz- és márvány-
szobrai is megtekinthetők a
június 7-ig nyitva tartó, bizo-

nyára sokak érdeklődésére szá-
mító tárlaton. Már a megnyi-
tón az alkotó számos tisztelője,

tanítványa, barátja jelent meg.
Görgényi Tamást Izsó Gá -

bor polgármester is kö szöntöt-
te. Elismeréssel szólt arról a
négy évtizedről is, melyet rajz-
tanárként töltött a város és a
megye iskoláiban, az alapfok-
tól a főiskoláig, végül a szarva-
si Tessedik Sámuel Fő iskola
docenseként vonult nyugdíjba.
Generáció kat tanított a rajz és
a vizuális nevelés alapjaira. 

Görgényi Tamás saját meg-
fogalmazása szerint realista
szellemben fest erdőket, lige-
teket, pusztuló alföldi tanyá-
kat, csendéleteket. Alkotásai -
ban a harmóniát keresi. Sz. K.

Görgényi Tamás jubileumi
kiállítása a Galériában

A hetven esztendős Görgényi Tamás jubileumi tárlata a Galériában
látható.
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Kedves vásárlóink!

MEGNYÍLT a

NINA
GYERMEKBUTIK

a Múzeum tér
1-es pavilonban,

a szökőkút mellett!
Széles áruválasztékkal

és új tavaszi kollekcióval
várjuk önöket.

Nálunk a babától
a kamaszkorig

mindent megkap,
kiváló minőségben!

Játék, ruházat,
lábbeli, könyv,

etetőszék, babakocsi, stb.

Nyitva:
hétfő, szerda, csütörtök

9-13 és 14-18 óra,
kedd, péntek

8-12 és 13-17 óra,
szombaton

8-12 óra között.

Békés Város Képviselő-tes-
tülete márciusi ülésén dön-
tött a 2014-es költségvetés-
ben a civil szervezetek támo-
gatására elkülönített összegek

felosztásáról. Az önkormány-
zat felelősségteljes gazdálko-
dásának köszöntően idén
húsz százalékkal emelte a
civileknek szánt költségvetési

forrást. A Civil Tanács javas-
lata és a testület döntése
alapján 61 civil szervezet
nyert támogatást a felosztha-
tó 3,5 millió forintból. A leg-

nagyobb összeget a polgárő-
rök kapták. Kiemelt összeg
jutott a városvédőknek, a bio-
kultúrásoknak, a KÉSZ-nek,
a Nefelejcs Egyesületnek.

Három és félmillió a civileknek
Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK 

adóbevallásainak 
elkészítését, 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, 
TÁRSASÁGOK, 
ALAPÍTVÁNYOK 

könyvelését.

Telefon: 30/522-47-13. 
Békés, Hőzső u. 50/1.

Veszélyes, nehezen megközelíthető

Tetőjavítások, ács-,

bádogos munkák a ház körül

rotációs kapával

Megbízható, minőségi munkavégzés

fák kivágása alpintechnikával

Talajművelési munkák

Cím: Békés, Szendrei utca 9.

www.fc-rope.hu

Telefon: 70/549-14-56



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Hosszú parasztház eladó. Tel.: 66/643-
342, 70/222-10-48.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44. 
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház
nagy portán eladó. 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emele -
tig. Érd.: 66/417-560,17 óra után. 
Földszinti kétszobás lakás eladó az Adyn.
Érd.: 20/45-76-333.
A békési Téglagyári horgásztavon tórész
eladó. 30/93-54-344.
Békésen városközponthoz közel 160 m2-es,
galériás, padlófűtéses, hőszigetelt, klimati -
zált, kétgarázsos ház eladó. 30/27-94-760.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
2,5 szobás családi ház eladó a Kispince
u. 5/1. alatt. Garázs van. 70/222-75-37.
Összkomfortos gáz + vegyes tüzelésű
kertes házat cserélnék egyszobás tömb -
lakásra. Tel.: 30/40-30-803.
Tavasz u. 60. szám alatti másfélszobás,
összkomfortos ház eladó. 30/584-87-87.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel,  dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, ame -
rikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em.
28. lakás. Összkomfortos, két szoba, nagy
konyha, nagy erkély, rácsos lezárt rész. Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Magyari I. u. 41. alatti ház eladó. Érdek -
lődni ott.
Bélmegyeren tanya eladó. 30/279-28-27.
Második emeleti, középső, felújított lakás
cserélhető kertes házra értékegyeztetés-
sel. Murony is érdekel. 30/554-53-66.
Félhalmi IV-es holtágon vízparti 1007 m2-es
telek 10 m2-es szerszámos faházzal ela dó.
Érd.: 30/66-46-385.
Kamuton horgásztó tulajdonrész eladó.
Tel.: 70/27-10-532.
Békésen kétszobás kockaház eladó vagy
első emeletig elcserélhető. Tel.: 30/553-
86-70.
Ady utcai kétszobás lakás költözhető álla -
potban, alkuképes áron eladó. Érd.: 30/
63-60-336.
Fülöp u. 19. számú 82 m2-es ház 1000 m2-
es telken eladó. Padlástér beépítési lehe -
tő séggel. Tel.: 70/530-27-93.
Bolyai utcában háromszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. 30/626-14-31.
Békésen 3 + 2 félszobás központi gáz-
és vegyestüzelésű családi ház kert vá -
rosi részen áron alul eladó. Érd.: 30/
411-08-57.
Összkomfortos családi ház eladó Bé ké -
sen. 30/590-69-38.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince utca 3. alatt. Tel.: 66/
410-323.
Kétszobás ház eladó a központhoz közel.
Érd.: 20/437-57-72.
Téglaépítésű kockaház nagy udvarral
eladó vagy lakásra cserélhető. Tel.: 30/
380-47-67.
Főtérhez közel 1000 m2-es telken ház le -
bontásra eladó. Tel.: 30/380-47-67.
A Hajnal utca 2/1. szám alatti ház kedvező
áron eladó. Érd.: 66/634-293.

Gyulán, a Fürdő közelében jó állapotú kis
kertes ház sürgősen eladó. Ár megegye -
zés szerint. Tel.: 30/799-50-50.
Fáy utcában felújított, földszinti, 1 + 2
félszobás lakás azonnal beköltözhetően
eladó. Tel.: 30/518-07-28.
A Legelő utcában háromszobás ház eladó
alsó épületekkel, betonos udvarral. Érd.:
70/527-90-82.
Háromszobás ház eladó vagy kétszobás
tömblakásra csere érdekel. Érd.: 70/36-
11-973.
Kétszobás, összkomfortos ház 300 négy -
szögöles portával eladó a Szélső utcában.
Érd.: 66/634-398.
A Borosgyáni Horgásztavak 4-es taván
tórész sürgősen eladó. 70/236-35-37.
Sürgősen, áron alul eladó egy rendezett,
összkomfortos családi ház, csendes
helyen. 70/340-60-72.
Házamat emeleti lakásra cserélném.
30/739-62-58.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes csa -
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy lakásra elcserélhető 1. emeleti,
kétszobás lakásra, frekventált helyen.
Értékkülönbözettel. Tel.: 20/383-41-45. 
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
he lyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231. 
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó.
Irányár: 350 ezer Ft. Tel.: 30/36-70-894.
Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó.
Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/422-45-75.
Építési telek Békésen eladó 3 millió Ft-ért.
Minden közmű a kerítésen belül. Érd.: 30/
63-60-336.
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. 
Táncsics u. 8. alatti régi típusú családi ház
eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. 30/439-92-62.
A Hargita utcában eladó kétszobás össz -
komfortos vegyes falazású ház. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Veres Péter tér 7A III/7. lakás eladó.
Részben felújított. Ára: 4,75 millió Ft.
Érd.: 30/309-31-75.
Veres Péter téren V. emeleti lakás eladó.
Szigetelt, műanyag nyílászárók, új radiá-
torok, egyedi fűtés, alacsony rezsi. Ár: 5
millió Ft. 70/233-04-74.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ft-
ért. 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház  ga -
rázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgő -
sen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panorámakilátással eladó a Vásár -
szélen. Irányár: 5,5 millió Ft. 70/55-49-424. 
A Révész utcában kétszobás, nagy kony-
hás kertes ház eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Tel.: 30/467-13-39.
Áron alul, sürgősen eladó egy összkom-
fortos, felújított téglaház a Raktár soron.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 66/412-942, 70/
208-14-54.
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szomszédságában háromszobás össz -
komfortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Ady 8C IV/12-ben háromszobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/94-
35-770.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
fél szobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59. 
Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es, 2,5
szobás téglaház garázzsal, melléképülettel
eladó. Irányár: 7,4 millió Ft. Érd.: 66/414-
193, 30/74-47-345.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ady 12-ben 2. emeleti, háromszobás, 64
m2-es lakás eladó vagy azonos árban
kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: 20/326-79-26.
Nagy kétszintes ház sürgősen, csendes
helyen eladó. Kisebb lakást beszámítok.
Irányár: 9 millió Ft. 70/340-60-72.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó az Fáyn. 20/98-47-389, 66/
643-452.

INGATLANT KERES

Megbízható fiatalember számlaképes al -
bér letet keres Békésen. Tel.: 30/467-17-
43, 70/243-18-96.

KERT
Eladó 1383 m2-es kert a Malomasszony -
kertben 9 m2-es kőépülettel. Ásott kút, villany
van. Érd.: Deák F. u. 91. Tel.: 30/563-77-27. 
Békésen a Nagykertben zártkert lakható
téglaépítés nyaralóval eladó. Szobabútort,
haszonállatot beszámítok. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcs-
fákkal eladó. Villany, WC, fúrt kút, táro lóhe-
lyiség van. Tel.: 66/643-046, 20/441-70-96.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1,3-as Wartburg alkatrészek nagyon  ol csón
eladók. Tel.: 30/367-08-94.
Terménydaráló 3 fázisú motorral, valamint
súlyzókészlet 4000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/367-08-94. 
Használt Lady utánfutóhíd eladó. 70/539-
09-40.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra maximum 10000 Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66
Négykerekű rokkantkocsi jó állapotban
eladó. 30/300-05-19.

ÁLLAT
Egy darab négyhónapos jerke kecske to -
vábbtartásra eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Keresek bakkecskét és kecskének olcsóbb
szénát. 20/472-96-58.
2 db nyolchetes malac és egy pár rota -
kapára való gumikerék tengellyel együtt
eladó. 30/277-95-43.
Április 14-én hathetes malacok herélve
eladók, illetve kocák előjegyezhetők. 30/
46-38-811.
Keltetésre alkalmas hagyományos fekete
és barna színű pulykák tojásai eladók.
Érd.: 70/414-31-39.
Napos, előnevelt és vágni való csirke eladó
a Raktár sor 24. alatt. 70/881-93-00.
Igás kancaló, egyéves pónicsődör eladó.
30/731-14-22, 30/913-84-35.
Három kecskegida eladó. 70/343-73-36.
Húsvétra kapott nyulakat és más megunt
kisállatokat ingyen elfogadnám pl. szár nyas,
hüllő, rágcsáló, egyéb. Tel.: 20/228-58-66.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kisebb kő -
műves munkát, udvaros vagy műhelyi
segédmunkát keres. Tel.: 20/326-79-26.

EGYÉB
Vegyestüzelésű kályha (90 cm magas)
eladó. Tel.: 30/85-81-911.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kiságyba való, 60x120 cm-es kókuszmat -
rac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
2 db kemping kerékpár eladó. Tel.: 30/
433-79-89.
Hordozható 46x77x86-os csempekályha
eladó. Tel.: 70/367-08-14.
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887. 
Édes és erős őrölt fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
400 literes és 250 literes fagyasztó szek -
rény eladó Békésen. 70/459-07-94. 
Régi típusú asztali csempe sparhelt
Szarvasi eladó, Tel.: 30/85-81-911.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. 30/433-79-89.
Eladó: kukoricamorzsoló, P10-es motor
váz nélkül, dióbél. Tel.: 70/27-10-532.
Nagyméretű, jó állapotú sarok ülőgar-
nitúra eladó. Ágyneműtartós, ágyazható.
Irány ár: 40 ezer Ft. Érd.: 70/208-14-54,
66/ 412-942.
Máramarosi kiránduláshoz május 1-5. kö -
zött 2-3 útitársat keresek. 30/94-55-433.
Futószőnyeg, középszőnyeg, MDF asztal-
tető, dohányzóasztal, 2 db puff, szőnyeg -
tisztítógép, ajtólapok eladók. 66/739-890.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes
térburkoló eladó. 30/94-55-433.
Eladó vagy tojó tyúkokra cserélhető Za -
nussi kombinált hűtő, grillezős mikrosütő,
gáztűzhely, 2 db 11 kg-os gázpalack. Érd.:
30/431-32-52.
Eladó: 2x3 méteres középszőnyeg, 2 db
összekötő szőnyeg egymáshoz illő szín-
ben és mintázattal. Tel.: 66/643-046,
20/441-70-96.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Légtisztító újszerű állapotban eladó ga ran-
cialevéllel. Légzőszervi betegeknek ajá n-
lott. Irányár: 250 ezer Ft. 30/393-18-09.
Tollat, hagyatékot veszek. Tel.: 66/650-
501, 20/553-90-50.
Elektromos rokkantkocsi eladó. Tel.:
30/72-78-939.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel.
Maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
7,5 mázsa búza és kukorica eladó vagy
cserélhető kisebb robogóra, elektromos
biciklire, kismotorra. Irányár: 40 ezer Ft.
Érd.: 66/412-942, 70/20-81-454.
Keresek megmaradt régi játékokat,
motorkerékpárokat és alkatrészeket. Tel.:
70/36-68-635.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo -
bafal, hűtőláda, gázpalack, háromrészes
ülőgarnitúra, szobafenyők, pálma. Tel.:
30/739-62-58.
Eladó: motoros permetező, befőttes üve -
gek, autóra tetőcsomagtartó. Tel.: 66/
427-158.
Házi pálinka eladó. 30/504-07-11.
1,50x1,20 m-es fehér redőny és 100 m2-es
telek Rosszerdőn eladó. Érd.: 70/397-83-51.
Móra háromkarikás gáztűzhely megkímélt
állapotban eladó. 30/592-64-65.
Eladó: 5 LE Honda rotakapa, vadonatúj,
FG 315, ékszíjhajtású. Tel.: 70/530-27-93.
Két db üzemképes színes tévé (Sony és
Funai) 52 cm-es átmérővel eladó vagy ta -
kar mányra cserélhető. Tel.: 20/331-30-09.
Hűtőszekrény, négykarikás gáztűzhely, két
függönytartó, kovácsoltvas fogas. Tel.:
30/272-43-50.
Bontásból eladó tisztított többfajta tégla,
cserép, ajtók, ablakok, faanyag, szarufák,
gerendák, mozaiklapok, 1000 l-es ivóvizes
műanyag tartály. 20/472-96-58.
Több éve leállított rotációs kapa és egy
színes tévé eladó. 70/235-04-82.
Hagymás szabadföldi császárkorna, hi -
biszkusz és labdarózsatövek, sásliliomtő
eladó. 20/355-77-26.
4 db egymásba illeszthető könyvespolc,
Erzsébet háló (2 db szekrény, 2 db ágy),
régi típusú konyhaszekrény, 2 db heverő
eladó. Tel.: 30/251-92-99.
Házi vörös- és fehérbor eladó. 30/349-67-13.
Eladó: 3 db-os szekrénysor, heverő, 2 db
fotel. Érd.: 66/643-342, 70/222-10-48.
Használt és új minőségi paplanok és pár -
nák eladók. 30/94-55-433.
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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 15. KEDD 12 ÓRA.

Berill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és Zálogház
TAVASZI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!

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

Számos új modell érkezett!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvezô áron számítjuk be

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

TAVASZI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!

20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Számos új modell érkezett!

Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,

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

új ékszer vásárlása esetén.

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

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt, csökkentett költségekkel.

Záloghitel akár 5500 Ft!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt, csökkentett költségekkel.

Záloghitel akár 5500 Ft!

Békés Város Önkormány -
zata nevében Izsó Gábor pol-
gármester a napokban virág-
csokorral köszöntötte a 95.
születésnapján Gellén Jánosné
Erzsike nénit családja köré-
ben. A jókívánságok között a
polgármester átadta Orbán
Viktor miniszterelnök által
aláírt köszöntő okiratot. To -
vábbi jó egészséget kívánunk
Erzsike néninek! 

95 éves Erzsike néni

Idén a korábbiaknál valami-
vel korábban, április 26-án
rendezi meg a Nefelejcs Kul -
turális és Hagyományőrző
Egyesület a Nefelejcs Vigal -

mat. A Durkó utcai Tájházba
szervezett egész napos rendez-
vény ezúttal is igyekszik a
kilátogató családok valameny-
nyi tagját megszólítani. A
programok egy része a magyar
néphagyományokban hangsú-
lyos Szent György-napjához
kapcsolódik, másik része pe -
dig a már nyilvántartásba vett
békési helyi értékekhez. Ilye -
nekből szeretne az egyesület
jópárat bemutatni, például
magát a Tájházat, a békési
kosarat, viseletet, rongybabát
és pálinkát. A gasztronómiai
értékeink közül terítékre ke -
rül a szilvalekváros papucs, a
salátaleves, a lakós cipó, az
öregtarhonya, a tepertőkrém,
a kásás béles és a kötöttgalus-
ka-leves, melyeket Prohászka
Béla Venesz-díjas olimpiai
bajnok szakácsmester méltat
és mutat be a publikumnak.

Az éhes szájúak sem marad-
nak hoppon: nekik csülökpör-
költöt főz pirított tarhonyával
a friss Nefelejcs-díjas Varga
István (Csaviga). 

A VIII. Nefelejcs Vigalom
két kedvence a galamb és a kö -
les. Előbbiből szépségversenyt
rendeznek, a galambtulajdonos
nevezőket a rendezvény kezde-
téig várják (minden nevező
ajándékot kap), utóbbinak élet-
tani és táplálkozási értékességé-
ről szakember szól majd.

Az alkotókedvűeknek, ki -
csiknek és nagyoknak termés-
képkészítő pályázatot írtak ki.
Kérik, hogy a képek a ga -
lamb, a köles és a nefelejcs
mo tívumokhoz kötődjenek. A
pályázatokat április 22-ig
lehet leadni a Fakuckó játék-
boltban. A legjobbakat kiállít-
ják és jutalmazzák. 

A VIII. Nefelejcs Vigalom
április 26-án egész nap hagyo-
mányőrző, szórakoztató prog-
ramokkal, zenés fellépésekkel
telik, a belépés ezúttal is díj-
talan.                          Sz. K.

Ízek kavalkádja a
Nefelejcs Vigalmon

Dinamikusan fejlődő 
kereskedelmi cég 

megyénként három stabil 
területi képviselőt vesz fel, 
átlag feletti jövedelemmel. 

A legjobbakat keressük, 
vagy akik a legjobbak 

akarnak lenni! 

Info: www.domusmed.hu 
vagy 20/962-1130.
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Április 8. kedd 18 óra
Dr. Varga Tibor: A régi magyar vallás. Előadás a
Hazatalálás sorozatban. Belépés ingyenes.
Kulturális központ

Április 11. péntek 18 óra
Az Én hangom énekes tehetségkutató verseny
döntője. A zsűriben neves énekes előadók, köztük
Vastag Csaba, Danics Dóra, Csordás Ákos.
Belépőjegy: diákoknak 500 Ft, felnőtteknek 1500
Ft (elővételben és Békés Kártyával 1000 Ft).
Kulturális központ

Április 12. szombat 8 órától
Városi Nagytakarítás. Bővebben a címoldalon.

Április 12. szombat 18 óra
Belencéres Batyus Táncház.
Petőfi utca 21. alatti próbaterem

Április 12. szombat 18 óra
Békési FKC- Kecskemét férfi kézilabda-mér-
kőzés.
Sportcsarnok

Április 13. vasárnap 8-12 óra
Virágvasárnapi vásár. Fellépések, bemutatók,
hagyományőrző gyermekjátékok, kézműves
foglalkozások, kóstolók. Kiállítás: Készülődés
a húsvétra.
Piactér

Április13. vasárnap 16 óra 
Békési NKTE - Nagyszénási SE női kézilab-
da-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 14. hétfő 17 óra
Horváth Hajnalka alkotóművész önálló kiállítá-
sa. Megnyitja: Mester Péter.
Kulturális központ

Április 15. kedd 16 óra
Ünnepi testületi ülés. Bővebben a címoldalon.
Kulturális központ

Április 18. péntek 8-12 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kulturális központ

Április 20. vasárnap 19:45 
Békési NKTE - Felföldi ISE női kézilabda-
mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 22. csütörtök 17 óra
KÉSZ-díj átadó ünnepség. A rendezvényről
bőveb ben olvashatnak az 5. oldalon.
Galéria

Április 23. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal. Terítéken József Attila köl-
tészete. Háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 8-23. KÖZÖTT

A babérról kinek mi jut eszébe – néme-
lyeknek a költészet, másoknak meg a bable-
ves. Hogy miért kerül a levesbe, az nem szo-
rul különösebben magyarázatra, a költészet-
tel kapcsolatos viszonya azonban igen.
„Múzsa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul /
Viseled koszorúdat” – írja Zrínyi. „Hittük, ha
illet a babér, lesz, aki osszon – Mindhiába!”–
sóhajt Arany a Letészem a lantot című versé-
ben. Természetesen a görögöktől ered a tisz-
telete, hiszen a mítoszok szerint Pythia, a
delphoi jósda papnője babérlevelet rágcsált
révületében, a növény termését pedig a láng-
ra vetették, hadd árasszon el mindent jóté-
kony füstje. A jóslás és a költészet pedig erő-
sen összefonódik. Babérkoszorút kaptak a

költők, a középkorban baccalaureatusnak
nevezték a (mai fogalmaink szerint) oklevelet
szerző hallgatókat. Ez egyébként nem a
babér leveleiből, hanem a terméséből készí-
tett koszorút jelent. Poltz Alaine, (halálkuta-
tó, pszichológus, Mészöly Miklós felesége,
maga is írófeleség-íróféleség) írja egyik vissza-
emlékezésében, hogy Budapest ostroma után
babért sem lehetett kapni. Akkoriban az
Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott,
és a romok alól előkapartak egy viharvert,
szétesett, 1848-as (!) babérkoszorút. Meg -
mos ták, és máris volt mivel főzni. Mert az
igazi babér – itt persze az átvitt értelemre is
gondolok! – elbírja az időt. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
BABÉR

Közel nyolcmillió forinttal
támogatja Békés Város Ön -
kormányzatának Képviselő-
testülete a városban működő
jelentősebb sportszervezete-

ket 2014 első félévben. Az
alábbi táblázatban összefog-
laltuk a nemrégiben elfoga-
dott sportágankénti támoga-
tásokat.

Nyolcmillió 
a sportszervezeteknek

Horgász
szemmel

A jelenkori modern horgá-
szatban előkezsinór használata
mind a fenekező, mind az úszós
horgászatnál nélkülözhetetlen.
Célja mindenekelőtt a kisze-
melt halak biztonságos megfo-
gása és a csalinak a természete-
sen való felkínálása, hiszen egy-
egy keményebb főzsinóron lévő
csali nem természetesen
mozog. Úgy vé lem, hogy az
előkezsinór mindig vékonyabb
legyen, mint a főzsinór pl. 0,25-
ös főzsinór esetén akár 0,18-as
lehet. Az előkezsinóroknak két
fő típusa van: a monofil és a
fonott. A monofilt általában a
hagyományos horgászatban
féderes és match horgászatok-
ban ajánljuk. Ma már léteznek
láthatatlan előkezsinórok is,
ezeket fluoro carbo néven for-
galmazzák. Ezzel kimagasló
kapásokat érhetünk el. 

A fonott előkezsinór nagyon
széles körben alkalmazható,
hiszen a dobó előkés, bojlis,
feederes és a harcsa horgászatá-
ban is felhasználható. Rend -
kívül erősek, kimagasló a cso-
mótűrésük, kiváló szakítószi-
lárdság jellemzi, remek a kopá-
sállósága és szinte zéró a nyúlá-
sa. A bojlis horgászatok nélkü-
lözhetetlen kelléke. Rengeteg
típusú és méretű létezik. 

Akármelyik horgászmódot is
választjuk, meg fogjuk találni
az optimális előkezsinórunkat,
amivel sikeresen fogunk halat.

Szekerczés Sándor
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BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@globonet.hu  

info@bekesiujsag.hu

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda:
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

HU ISSN 1218-4241

Az őszi szezonban sikerült a
tabella első felében végeznie
az NBI/B-s felnőtt csapatá-

nak. Nagy tervekkel vágtak
neki a tavaszi szezonnak,
azonban az első pár forduló
nem várt nehézségeket hozott.
A FTC az első mérkőzésen
meglepően nagy vereséget
mért a BFKC-ra a fővárosban
(35-18). A következő két mér-
kőzést a két bajnokesélyessel
játszották a fiúk, és viszonylag
jól tartották magukat, de az
Eger Békésen 21-19-re nyert, a
Balmazújváros saját pályán
28-23-ra. A hazai pályán ren-

dezett, Nyíregyháza elleni
mérkőzés váratlanul a ven-
dégcsapat győzelmével zárult

(25-30). A kitartó szurkolók-
nak egészen az 5. fordulóig
kellett várniuk a tavaszi szezon
első két pontját jelentő győze-
lemig a Gödöllő ellen, idegen-
ben (29-34). A Törökszent -
miklóst hazai pályán intézte el
egy igazán jó, küzdelmes mér-
kőzésen a Békési FKC (27-23).
Az utóbbi két meccsen a
Mizse KC három góllal nyert
(30-27), míg a szezon első
döntetlenjét Ózdon harcolta
ki a csapatunk (27-27).

Nehezen indult a szezon
a férfi kéziseknél
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Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Gépkocsija nagytakarítását
kezdje az Autókozmetikában!

Szolgáltatásaink:
Vaxos mosás, kárpittisztítás,

belső takarítás

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

A BÉKÉSI ÚJSÁG
kéthetente tízezer 

példányban jelenik meg. 
Békés mellett Bélmegyer,
Kamut, Murony és Tarhos

lakosai is olvassák.

Telefon: 66/411-023
Békés, Teleky u. 17.

Csirkerendelés!

Vörös 132 Ft/db

Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db

Kakas 65 Ft/db

Csirkerendelés!

Vörös 132 Ft/db

Fehér 155 Ft/db

Master 147 Ft/db

Kakas 65 Ft/db

Blúzok, szoknyák,

tavaszi kabátok

és cipők!

Minden nap árufrissítés!

Blúzok, szoknyák,

tavaszi kabátok

és cipők!

Minden nap árufrissítés!
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