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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Még nem
döntöttem el.

5%
Nem.

77%
Igen, természetesen.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Lapunk elé…
Bár már böjti időszak van,
azért az utóbbi hetek a bálok
és farsangi mulatságok korszaka volt. Kéthetilapunkban
most van módunk beszámolni a városi szervezésű
farsangi forgatagról és az
ehhez kapcsolt szakmai napról, valamint a Karacs iskola
jótékony célú báljáról.
Minden korábbinál több,
14 egyéni jelölt indul körzetünkben az áprilisi választáson, erről a 3. oldalon írunk.
Beszámolunk a cigány
közösségi ház felújításáról és
ismételt átadásáról, ezt az
írást a 2. oldalon találják.
Közkedvelt Békési sorsok
– békési arcok rovatunkban
pedig Ásós Géza, a cigányvendéglő tulajdonosa nyilatkozik. Az interjú az 5. oldalon
olvasható.

Táncosok és énekesek fellépései, gyerekeknek szánt meseelőadás, vásári komédia, karaoke is színesítette a Békési
Farsangot, melyet március
elsején tartottak a kulturális
központban. A Kultúrházak
Éjjel-nappal elnevezésű országos kezdeményezés részeként
életre hívott forgatagon nem
maradt el a gólyalábasok
vásári komédiája, a jelmezesek felvonulása és a télűzés
sem. Minden látogatót farsangi fánk várt, és meg lehetett
tekinteni, hogyan készül a
békési kürtős fánk. A kultúrház új aulájában tartott ren-

dezvényre helyi kézművesek,
civil szervezetek mesterségbemutatókkal és kóstolóval
készültek.

A KÉSZ békési szervezete,
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
és Békés Város Önkormányzatának
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családtagját

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Évszakok találkozása a Hajnal otthonban

március 20-án, csütörtökön 17 órára
a kápolnaterembe a KÉSZ által alapított

SURSUM CORDA-díj
átadási ünnepségére.
Az elismerést a város életének egészségügyi
és szociális területén kifejtett
kiemelkedő tevékenységükért,
életművükért kapják a kitüntetettek.
A rendezvényt zenés-irodalmi műsor színesíti,
melyben fellép városunk szülötte,
Soós Enikő énekesnő.
A belépés díjtalan.
A rendezvény után szeretettel várnak mindenkit
egy szerény falatozásra.

A békési madzag mindenhová elér

A közeli napokban Budapesten, a MOM Kulturális
Központ színháztermében rendeztek rendhagyó koncertet az
Együtt a Leukémiás Gyermeke-

Az esti órákban már a zenéé
volt a főszerep: a Csökmei
testvérek műsorát követően
retro diszkó zajlott.

Tisztelettel meghívjuk
Békés város lakosságát az
1848-49-es FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
166. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepségre
2014. március 15-re.
A 10 órakor a Forradalmi Emlékmű
előtt tartandó ünnepségen beszédet mond:
DANKÓ BÉLA országgyűlési képviselő.
A zenés, táncos, irodalmi műsorban
közreműködik a Békés Városi Színjátszó Stúdió,
a Belencéres Néptáncegyüttes,
és a Békési Szabadidős Lovas Klub.
A megemlékezés koszorúzással ér véget.
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Forgatag a Békési Farsangon
FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Elmegy szavazni
az áprilisi
választáson?

kért Alapítvány megsegítésére.
A teltházas fellépés életre hívása a békési Pálmai Panna munkája, és a fellépők között is volt
városunkbeli: Csordás Ákos. A

háttérben szintén több madzagos segítette a fergetes sikert
hozott koncertet, melyről bővebben olvashatnak Pálmai Tamás jegyzetében a 3. oldalon.

Egymásra figyelő, egymást támogató évszakok - ősz és tavasz - találkozása. Izsó Gábor polgármester úr
és Dankó Béla képviselő úr a békési Hajnal István szociális otthonban az egyik ott élő asszonnyal. A szolgáltató centrumban az utóbbi évben több fejlesztést szolgáló beruházásra került sor, ezeket adták át a
minap. Tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják.

Próbaüzem a korszerűsített
szennyvíztelepen
A terveknek megfelelő
ütemben halad városunk
szennyvíztisztító telepének a
korszerűsítése. A kivitelezés
tulajdonképpen befejeződött
és a napokban megkezdődött a próbaüzem, tudtuk
meg Izsó Gábor polgármestertől. A beruházással alacsony működési költségű,
korszerű szennyvíztisztító
telep épült, amely az elkövetkező félévben próbaüzemben működik.
– A jelenlegi felújítást
megelőzően az önkormány-

zat az akkor korszerűnek
tar tott technológiával és
kapacitással még 1993-ban
építette a szennyvíztisztító
telepet. 1998-2010 között
társulati, céltámogatási, környezetvédelmi alapbéli források segítségével kiépült a
város teljes területén a
szennyvízhálózat, melyre az
érintett ingatlanok több
mint kilencven százaléka
csat lakozott. A rákötések
következtében olyan terhelés
érte a tisztítótelepet, amelynek a szervesanyag tisztítása

már csak a határérték fölött
tudott megvalósulni. Ezért
kellett korszerűsíteni –
mondta el Izsó Gábor. Kiemelte még, hogy a projekt
legalább két évtizedre megoldja a település ezen problémáját és bár nem túl látványos, azonban a korszerűsítés igazi pénztárcakímélő
megoldás. Az önkormányzat
korábban 390 millió forintot
nyert a fejlesztésre, amihez
később még társult az EU
Önerő Alapból elnyert újabb
41,8 millió forintos forrás. 
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A PETŐFI UTCA 16. SZÁMÚ HÁZ
diákok Egyesülete megfesttette az arcképét, ez
a megfestett arckép még most is látható református gimnáziumunkban. Körber Tivadar
tanár úr fia volt dr.
Körber Tivadar
orvos. Sokáig élt
még itt Turóczy
László református
vallástanár, később zenetanár. A
rendszerváltás
után Kozák Ferenc és Kis Tímea
vétel után jutott a
házhoz, sokat tettek az építmény megmentéséért, felújításáért.
Jelenleg Farkas György levéltáros és családja él
itt. Farkas úr régi fotók alapján két éven belül
a ház homlokzatát eredeti állapotában fogja
helyreállíttatni. Így ismét láthatóak lesznek az
ablakok feletti és alatti szecessziós díszítések, a
kiugró falsávok felső részein pedig az emberfejet ábrázoló díszítések. Csak megköszönni tudjuk Farkas Györgynek az épített értékek megmentéséért végzett fáradozását.
A polgárház ablakait klinkertégla burkolattal szegélyezett keretelés veszi körül. A lábazati párkány is klinkertégla-burkolattal készült.
Figyelmet érdemel a napsugaras díszítésű
fakapu is. Az L-alakú házon még az eredeti
hódfarkú cserépfedést láthatjuk. A lakásbelső
is az eredeti polgári hangulatot tükrözi.
Érdekességként említem, hogy a szobák falait
Kutyik Gergely festményei díszítik.
A Petőfi utca 16. számú épület műemlékileg védett környezetben helyezkedik el, ezért
reménykedhetünk abban, hogy nemcsak
déd-, hanem ükunokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Ingyenes szolgáltatásokkal
megnyílt a Csillagpont
A „Remény-Híd” – Békésen
élő hátrányos csoportok felzárkóztatása elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projekt keretében felújították a
Soványhát utca 11. szám alatti
korábbi cigány közösségi házat,
amely a jövőben Csillag Szolgáltatópont néven működik.
Az átadó ünnepségre Békésre

látogatott dr. Buri Edina, az
Országos Roma Önkormányzat szakmai vezetője is. Izsó
Gábor polgármester ünnepi
beszédében reményének adott
hangot, hogy a projekt során
szerveződő oktatási, kulturális,
egészségügyi és közösségi
programok színes kavalkádja
ide vonzza majd a békési romá-

kat. Az ünnepélyes szalagátvágás után a házigazdák a megújult épület megtekintésére
invitálták a résztvevőket, bemutatva a helyiségeket, amelyek higiéniai, tájékozódási,
szabadidős és sok más hasznos,
minden esetben ingyenes szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket.
Lakatos Gyula

A PROPOLISZ
A propoliszt (méhszurok) a dolgozó méhek szedik
össze. Gyantás, ragacsos anyag, amelyet a kaptár
védelmére, a betolakodók (kórokozók) ellen gyűjtenek. Sárgásbarna színű, kellemes illata van, a fák
rügyeiről, fiatal ágairól,
„szerzik be” a méhek 20 foknál melegebb napokon. A fő
forrása a fekete nyár rügyein
kiválasztódó enyves bevonat,
de sok összetevőjét még nem
ismerjük pontosan. Legfontosabb alkotórészei a flavonoidok. Más fontos hatóanyagok például a B1-, B2-,
B6-, C- és E-vitaminok, aminosavak, enzimek, ásványi elemek. Tartalmaz ferulesavat, amitől baktériumölő és baktériumfejlődést gátló hatású.
Gyógyhatását a legrégibb idők óta ismerjük. Már
Arisztotelész is használta. A leggyakoribb használati formája a tinktúra (tömény alkoholos oldat). Belsőleg ecsetelésre vagy lenyelve és külsőleg egyaránt használható. Vízbe, teába kockacukorra vagy
egy kanál mézre csepegtessük. Fogyasztása kellemes, üdítő és hasznos is. Főként antibakteriális,
gomba- és vírusölő, valamint gyulladásgátló hatású.
Ezért légúti, húgyúti betegségek, fertőzések, influenza esetében ajánljuk. Daganatellenes, fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő, növeli a sugártűrő
képességet és a szervezet ellenálló képességét,
semlegesíti a mérgeket, élénkítő hatású. Öregedést

gátló, regeneráló, tisztító hatása is van. Használata
csak propolisz-allergiásokra veszélyes. Használhatjuk külsőleg is, például nehezen gyógyuló sebek,
bőrgyulladások kezelésére, horzsolásokra, vágásokra, ízületi fájadalmakra és
gyulladásokra, mert erős
hámgyógyító hatása is van.
Torokfájás,
meghűlés
esetén tinktúrás melegvízzel
naponta többször gargalizáljunk. A szájban lévő sebeket
ecsetelhetjük is. Sokan
ajánlják szexuális problémákra. Lázas állapotban
adagja 3x30 csepp. Változó korban napi 1x10 csepp.
Prosztatagyulladásnál napi 1x30 csepp. Magas vérnyomásnál naponta 1x30 csepp. Vese- és májgyulladásnál 2 naponta 2x40 csepp, 1 dl meleg vízben.
Gyomor- és nyombélfekélyeknél 1 dl meleg tejben
40 csepp propolisz tinktúrát teszünk és éhgyomorra
megisszuk. Tyúkszem és bőrkeményedés esetében a
tinktúrába mártott vattacsomót a fájós helyre helyezzük lehetőleg alvás előtt. Részeg embernek 1 dl
hideg vízben 50 csepp tinktúrát teszünk. Fogfájdalmaknál egy kis vattacsomócskát tinktúrába mártunk
és a fájós fogra helyezzük. A tinktúra öreg sebekre,
felfekvéseknél is használható. Párologtatóba cseppentve fertőtleníti a levegőt. Propolisz tartalmú tabletta kenőcs, sampon, fogkrém, kúp, hüvelygolyó,
spray, habfürdő, szappan, hintőpor is használatos.
PROPOLISZKRÉM

A zárt beépítésű, jellegzetesen kisvárosi hangulatú Petőfi utcai házak közül a 16. számúra a
városunk története iránt érdeklődőknek, az
épített értékeket
figyelemmel kísérőknek feltétlenül
oda kell figyelniük. Ebben az
ódon épületben
ugyanis városunk
több jeles polgára
élt és él.
A ház az 1878as nagy békési
tűzvész
után
épült. E nagy természeti csapás után határozta
el a képviselő-testület, hogy hasonló tűzvész
elkerülése érdekében ezentúl tilos a nádtető, az
új épületeket csak zsindellyel vagy cseréppel
szabad befedni. A házat tehát az 1800-as évek
végén Durkó Gábor számadó kasznár (intéző)
építtette. Az ő unokája volt dr. vitéz Durkó
Antal ref. gimnáziumi tanár, a békési múzeum
alapítója. 1916-ban költözött ide Körber
Tivadar, a ref. gimnázium matematika-fizika
szakos tanára, 1905 és 1931 között pedig református gimnáziumunk igazgatója. Az ő nevét
azért is illik minden békésinek ismerni, mert
Körber tanár úr beírta nevét Békés kultúrtörténetébe. 1897-ben Budapest után a történelmi Magyarországon Békésen az elsők között
volt mozifilmvetítés. A Lumière-testvérek által
küldött mozigépet Körber Tivadar szerelte
össze a Bérház nagytermében, a mai Galériában. Körber Tivadar bölcs igazgatása alatt a
békési református gimnázium az ország legjobb hírű iskolái közé emelkedett. Ő maga tudós tanár volt. Szelíd, tapintatos modora mély
emberszeretettel párosult. A Békési Öreg-

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FELHÍVÁSA

Lakossági kérdőívezés – várjuk válaszaikat!
Békés Város Önkormányzata lakossági
felmérést tart többek között a várost érintő fejlesztések, a közétkeztetés és a helyi
média témában. Ezúton kérjük a Tisztelt
Lakosság együttműködést a kérdések megválaszolásában. A kérdőív elérhető és kitölthető elektronikus formában a www.
bekesvaros.hu oldalon keresztül vagy a
Békési Polgármesteri Hivatal portáján
nyomtatott formában kérhető.
Kérjük, a kérdőívet lehetőség szerint
elektronikusan válaszolják meg a köny-

nyebb feldolgozás miatt. Amennyiben a
válaszokat nem elektronikusan juttatja el hozzánk, akkor kérjük, szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett dobozba
bedobni legkésőbb 2014. március 25-ig.
A kapott válaszokat az ÁROP-1.A.52013-2013-0009 kódszámú „Békés Város
Önkormányzatának szervezetfejlesztése”
című pályázata keretében használjuk fel a
személyiségi jogok védelmének betartásával,
név nélkül. Köszönjük segítségüket.

A közösség motorjai a civilek
A Civil Összefogás Fórum
(CÖF) és a KÉSZ békési
szervezete
szervezésében

KÉSZ elnökségi tagja által
vezetett beszélgetés a nemzeti
sorskérdésekről, a kiútkeresés-

értelemben vett közéletiséget
gyakorolja. Keresztény-konzervatív értékrendjük szerint

Egy átadási, mondhatni
avató ünnepségről lehet szárazon is beszámolni, tényeket közölve. De lehet kicsit
szubjektíven is, a pontos
adatokra mégis figyelve.
Ez utóbbit választva a Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrumban március 5-én lezajlott
ünnepséget nyugodtan nevezhetjük az évszakok találkozásának, hiszen az intézmény
jórészt fiatal dolgozóinak
odaadó gondoskodása, az
ünnepség ífjú szónokának,
Dankó Béla országyűlési képviselőnek kedves figyelmessé-

ge az üdezöld tavaszt jelképezték, az otthon lakói pedig
az ezerszínű, érett őszt. A
kettő közti átmenetet pedig a
sportosan fiatalos Izsó Gábor
polgármester. A Centrum
mindig is odafigyelt a fejlődésre és a minőségi szolgáltatásra. Így az elmúlt év során
több kiemelkedő beszerzés és
felújítás történt, összesen 57,4
millió Ft értékben, melynek
forrását a hatékony és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás jelentette. Korszerű
nővérhívó rendszert építettek
ki, új kórházi ágyakat, modern konyhai és mosodai esz-

közöket szereztek be, festettek és légkondicionáló készülékeket szereltek be. Komfort, esztétika, biztonság, higiéna, e fogalmak mind az
otthon melegének megteremtését szolgálják.
A tárgyi feltételek jelentősen javultak tehát. Az emberiek pedig mindig jók kell hogy
legyenek, hiszen minden tavasz tudja, hogy a nyár nem
végtelen, és előbb-utóbb telet
megelőző ősszé szelidül és lassul minden hajdani hevület, s
ilyenkor bizony jólesik a gondoskodó, simogató kéz és szerető tekintet.
P. T.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

Évszakok találkozása a Hajnal otthonban

Foltán László, dr. Pálmai Tamás, Harrach Gábor a CÖF országjárása békési állomásán.

Foltán László olimpiai- és
sokszoros világbajnok kenus,
valamint Harrach Gábor,
történész-szociológus, a Vöröskereszt egykori kommunikációs igazgatója látogatott
városunkba március 5-én.
A dr. Pálmai Tamás, a

ről folyt. Hangsúlyosan jelent
meg a határon túli magyarság,
akikkel a CÖF különleges
rokonszenvet érez és az utóbbi
időkben az áprilisi magyarországi választásokon való részvételre buzdítja őket.
Mindkét vendég a széles

tevékenyen szervezik közösségeiket és a kultúrát, de magukat a pártpolitikától távol
tartják. Ez a rendezvény is –
az előzetes várakozásokkal
ellentétben – bármiféle direkt
politikai kampányolás nélkül
zajlott le.
Sz. K.
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Fontos választási tudnivalók III.
Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁRCIUS 8-15.
Levendula Patika (Csabai u.)
MÁRCIUS 15-22.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
MÁRCIUS 22-29.
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.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Elhunytak: Korcsok
Mátyás (59, Murony),
Csibor Istvánné Kárai
Anna (80), Gudovics Erzsébet (63), Szabados Ferenc (57), Váczi László
(74), Suszter Lajosné Berczi Anna (67), Szuszekár
István László (82), Püski
Ferenc (94, Murony),
Kovács Lajosné Szilágyi
Eszter (73, Murony), Szabados István Gábor (73),
Laukó Mihályné Sárosi
Ida (71), Madarasi Sándor (59).
Nyugodjanak békében!

Lapunk szerkesztői úgy
döntöttek, hogy a szavazásig
minden megjelenés alkalmával hasznos tudnivalókkal
látják el az olvasókat a választással kapcsolatban.
A 2014-es országgyűlési
választásokra mozgóurnát az
igényelhet, aki egészségi állapota miatt nem tud mozdulni
vagy el nem ítélt fogvatartott.
Kifejezetten kényelmi szempontból nem lehet mozgóurnát
igényelni. Mozgóurnát április
4. 16 óráig igényelhet a helyi
választási irodától, ill. a szavazás napján április 6-án délután 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottságtól.
Igénylés esetén a szavazás napján kimegy az igénylőhöz a szavazatszámláló bizottság.
Ha valaki kisebbségi, akkor
2014. január 1. óta kérhette,
hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzékben. A magyarországi elismert nemzetiségiek: a bolgár,
a görög, a horvát, a lengyel, a

német, az örmény, a roma, a
román, a ruszin, a szerb, a
szlovák, a szlovén és az ukrán.
Nemzetiségiként regisztrálni
nem kötelező, ez kinek-kinek
a saját választása. Ha valaki a
regisztráció mellett döntött,
akkor az egyéni jelölt választása mellett lehetősége nyílik
nemzetiségi listára szavazni
(pártlista helyett) a 2014-es
országgyűlési választásokon.
Ezzel nemzetiségi képviselők
juthatnak kedvezményes mandátumhoz a parlamentben.
A 2011-ben elfogadott új
választási törvény értelmében

2014. április 6-án a jelenlegi
386 fős helyett, egy jóval
kisebb létszámú országgyűlésbe választunk képviselőket.
Az új parlament létszáma:
199 képviselő és 13 nemzetiségi, kisebbségi képviselő. 106
képviselő egyéni választókerületből kerül megválasztásra.
93 mandátum az országos listás szavazás eredményeképp
kerül kiosztásra a pártok
között. Ehhez jön még 13 fő
az úgynevezett kedvezményes
nemzetiségi listákról.
A legtöbben tehát április 6án kettő darab szavazólapot
kapunk. Az egyik szavazólapon a választókerületünkben
induló egyéni képviselőjelöltre, a másikon országos
listára (pártra) szavazhatunk.
Ha valaki nemzetiségiként
regisztrált, akkor az országos
lista helyett nemzetiségi listára szavazhat. A határon túli
magyarok csak pártra adhatják le szavazatukat, egyéni
jelöltre nem szavaznak.

14-en indulnak a képviselőségért
Ildikó (A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt), Csanyi Lajos Edwárd (SZAVA), Dankó
Béla (Fidesz, KDNP), Jakab
József (ÖP), Kun Éva (Nemzeti Érdekekért Párt), Rádai
Alex (Szo ciálde mok raták),
Rejtő József (MSZP, Együtt,
DK, PM, MLP), Rigler Miklós (LMP), Mészáros Gina
Ildikó (ÚMP), Samu Tamás
Gergő (Jobbik), Ungvári
Imre (ÚDP), Urbancsok Istvánné (KTI), Varga Sándor
(MSZDP).
Korábban már írtunk róla,
hogy a Békési Újság a március 25-i számában valamenynyi, a törvényben előírt

A Nemzeti Választási Iroda
online olvasható hivatalos jelentése szerint a Békés megyei
2. számú (békési központú)
választókerületben 14 egyéni
képviselő-jelölt indulhat az
április 6-i országgyűlési képviselő választáson. Nekik sikerült határidőre összegyűjteni
minimálisan 500 érvényes aláírást, ajánlást. Egyikük sem
független jelölt. A 14 személyen kívül még heten gyűjtötték az aláírásokat, de jelöltségüket az illetékes választási
szerv elutasította.
Az indulók betűrendben:
Ásós Tibor (Magyar Cselekvő Párt), Borzáné Uram

számú ajánló aláírást összegyűjtött egyéni országgyűlési képviselő-jelöltnek biztosítja az ingyenes megjelenést,
aki ezzel a lehetőséggel élni
szeretne. A jelöltek azonos
mé retű felületet kapnak
majd, hogy legfőbb üzeneteiket olvasóinkkal megismertessék. Felhívjuk a 14 jelölt
vagy a mögöttük álló politikai szervezet aktivistáinak a
figyelmét, hogy a megjelenéshez nekik kell jelentkezniük szerkesztőségünknél
március 14-én 17 óráig a
30/432-20-30-as telefonon
vagy a bekesiujsag@globonet.hu e-mail címen.

FLABéLOS
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!

Igen, így is nevezhetnénk
az idei Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját. S ezt
a gyümölcsöző megsokszorozódást is – hogy a szaporítási „csoda” teljes legyen –
több oknak és többeknek
köszönhetjük. Hála egyrészt
azoknak, akik kötelességüknek érzik évről évre a megemlékezés megszervezését,
és akik a diákokat kivezénylik rá, másrészt pedig annak,
aki Dr. Csiby Miklós főorvosra gondolt mikor beszédmondót ke restek. És hála
messze nem utolsó sorban a
szónoknak, aki ismét bebizonyította ragyogó ezirányú
rátermettségét. Írott segítség nélkül, fejből elmondott
beszéde, előadása sodró erejű
volt. Magával ragadta a hallgatóságot, beleértve a kicsit
kényszerből itt levő tanuló-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A többszörös köszönet napja

A város nevében Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és
dr. Pálmai Tamás alpolgármester koszorúzott.

kat is, akik egy pissz nélkül,
szinte szájtátva hallgatták a
rendhagyó történelemórát,
mely épp azért volt érdekfeszítő és ünnepélyes, mert az
objektivitás és tárgyszerűség, a történelmi hűség mellett egyszerre volt izgalmas,
olykor szinte krimi-, vagy –
sajnos, de való – horrorszerű

is. Bizony horror, hiszen az
volt az egész kommunista
éra maga is. Az ünnepi műsort adó gyerekek igyekezete
is dícsérendő. Talán jövőre a
műsoruk is a helyzet magaslatán fog állni. Megér demelnék. Ők is, mi is, az
ünnep is.
Dr. Pálmai Tamás

Je g y z e t

Nektek
Pálmai
Tamás

Talán ez az egy szó jellemzi a legjobban azt, amivel tele
volt a levegő a budai MOM
Kulturális Központ színháztermében. Mindenki – lett
légyen akár a folyamatosan
vastapssá ötvöződő közönség
része, akár előadó, szervező,
segítő – aki ott tombolt a frenetikus est közel három órája
alatt úgy érezte, azért van itt,
hogy adjon. Neked, nekted,
Önnek, bárkinek. Valakinek.
A tevékeny részessé tett
nézők, mert jegyet váltottak
és tapsoltak, a zenészek,
mert szívük-lelküket adták,
a létrehozók, mert a siker láttán jóságos langymeleggé
olvadt a gyomrukban az
ágaskodó izgalom indukálta
görcs. Az egész rendezvény a
jóról, a szépről, és – hogy
Mókust idézzem – az adakozó szívről szólt. S, hogy nemcsak az Együtt a Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány –
munkájuk megsegítésére
szerveződött e program –
kapott milliós nagyságrendű
támogatást, hanem minden
jelen levő is (több mint hétszázan), az már a csoda kategóriája volt. Olyan lelki feltöltődés, olyan izzás tette
feledhetetlenné az estét,
mely ritka a mai színpadokon. És – hogy ismét Szirtes
Edina Mókust, az alternatív,
szégyenlős lélek mufurc zenészbe költözött, gyermeki
esendősége miatt olykor tüskés, de zsír profi és nagyon
megszerethető tüneményét
idézzem – kitapsolhattuk
magunkból a bajt, a gondot.
Így történt, s úgy fel is
dobódtam, hogy – elaludni
nem tudván – haza is rontattam még éjszaka Békésre.
Ja. Békés, a világ közepe.
Mert, hát miért is írnék az
egészről – azon kívül, hogy
Panna lányom ötlete, álma,
és gigászi munkája állt az
est magalkotása mögött –
ha nem azért, mert még jó
pár békési szála van a
dolognak. Az előtérben
egyből maroknyi „bíkisi”
fogad. Csordás Ákos édesanyja, rokonok, barátok
szorongatják kezem. Igen,
Ákosé, aki Panna első hívó
szavára jött, és aki teljesen
és láthatóan feloldódott a
hangulatban, és úgy szvingelt a zenekarral, mintha
csak mindig ezt csinálta
volna: „Most jöttem le a

színpadról! A Harmonia
Garden együttes zseniális, a
Budafoki Dohnányi Zenekar pedig hihetetlen! Telt
ház van a MOM központban!” Néhány gratulációból is hadd idézzek: „Mosolyogva ültem végig az egész
előadást!” „Köszönjük ezt a
felejthetetlen estét, hatalmas élmény volt látni és
hallani téged, új stílus, más
környezet és az érdeklődés
töretlen! A mi kis büszkeségünk nem csak az elfogult
ismerősök, de az elfogulatlanok bizalmát is élvezi!”
Na? És a honi szálak tovább szövődnek. Darmai
Gábornak – az egész rendezvény anyagi „háttéremberének” – átadott jelképes
köszönet készítője Hodoroga Peti Békésről. Panna
nem tudta, miért kap kedvezményt egy pesti cégnél.
Hát ezért. Aztán, tágítva a
kört, Ágiba botlunk Békéscsabáról, majd a szünetben
a megye egykori első számú
embere – ma az Állami
Számvevőszék elnöke – Domokos László és lánya, akivel összefutunk. Szerényen,
mosolyogva, magánemberként érkezve élvezi a zenét, s
mint elmondta, ő is adni
jött, de úgy érzi többet kapott és ráadásul hazai ízekkel fűszerezve.
A Harmonia Garden tagjai szokott profi hangszeres
tudásukat és ötletgazdagságukat bontakoztatták ki
ezen a koncerten is, de az
idő teltével őket is elragadta
a hangulat, örömzenévé
vált a produkció. Vezetőjük,
Balog Miklós önálló műsorszáma és Sörös Jenővel előadott bravúros kettőse is ez
a zsenialitás közeli kategória. A Budafoki Dohnányi
Zenekar mérhetelenül szerényen, alázattal és mosolygó örömmel „tette a dolgát” egész este a háttérben
szimpatikus karmesterükkel, Werner Gáborral az
élen. Micheller Myrtill jazzénekesnő zenei tudását méltatni kisfiú vagyok, de
maga a jelenség, amit képvisel bűbájos, megejtő,
humoros és mélyen emberi.
Ha meg laza profira volt
kíváncsi valaki, akkor az
őstehetség, a 12 éves Oláh
Ernő többszörös hegedűverseny-győztes hegedűművész palántát kellett befogadja csak. Brávó, Ernő!
Nos, ez volna kisvárosunk fővárosba nyúló szálainak rövid története. Merthogy a békési madzag mindenhová elér!
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A rezsicsökkentésnek köszönhetően 2013-ban 240 milliárd Ft maradt a magyar családok zsebében. A tavalyi
20%-os csökkentés után a gáz ára idén április 1-jétől
további 6,5%-kal, az áramé szeptembertől 5,7%-kal, a
távhő ára októbertől 3,3%-kal csökken. Ezek az intézkedések plusz 30 milliárd Ft-ot hagynak az embereknél, és
ez a legszegényebbeknek jelenti a legnagyobb segítséget.
A rezsicsökkentéssel megtakarított pénzek visszakerülnek
a gazdaságba. Az emberek többet tudnak vásárolni.
Tavaly decemberben 1,8%-kal bővült a kiskereskedelem.
Korábban mi fizettük Európa legmagasabb rezsiköltségét:
a gáz árában az első, a villany árában pedig a második
helyen voltunk az átlagjövedelmekhez viszonyítva. Most a
középmezőnybe kerültünk. Az emberek számára már
megfizethető a rezsi. De a cél az, hogy Európa legolcsóbb
energiáját kapják a magyar családok, a későbbiekben
pedig szeretnénk ezt kiterjeszteni az iparra, a gazdaságra
is, mondta Németh Sziárd Fidesz-KDNP-s országgyűlési
képviselő, aki ennek a területnek a felelőse.

Március 20-ig még megtekinthető a Püski Sándor
Gyer mekkönyvtárban
az
Országos Baleset-megelőzési
Bizottság által 19. alkalommal meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázatra, a Békési
Kapitányság illetékességi területéről beküldött közel
600 rajzból kiválasztott legjobb nak ítélt 170 alkotás.
Köztük az a majdnem félszáz
is, melyet díjakkal és különdíjakkal jutalmaztak a március 7-én megtartott kiállításmegnyitó ünnepségen. A
szakértő zsűrit elnöklő Dávid László rajztanár kiemelte, hogy ezúttal is kitartó
alkotótevékenységből született igényes munkákat kellett elbírálniuk, és kiválasztani a legjobbakat, melyek a
megyei megmérettetésre is
elkerültek. A korcsoportonkénti három legjobbat tárgyjutalommal díjazták.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

KÉTFÉLE ÚT
„Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát, a balgák nekimennek, és kárát vallják.” (Példabeszédek könyve 27:12)
Kétféle út van minden ember előtt. Az eszes út és a balgák
útja. Sokszor a második utat járjuk, mert nekimegyünk embereknek, dolgoknak, felemeljük a hangunkat, indulatoskodunk,
vitatkozunk. Szeretnénk a magunk akaratát vagy igazságát
érvényesíteni, akár erőszakkal is. Balga út, ha a másikra rá
akarjuk erőltetni a magunk akaratát, még ha azt a legjobbnak
látjuk is. Aki gyakran kivetkőzik magából, fennhangon igazolni akarja magát, az kárt vall. Ne járjunk ezen az úton!
Mi az eszes út? „Aki meglátja a bajt és elrejti magát.” Nem
az az eszes, aki nem akarja meglátni a bajt, aki visszavonul,
kitér az ütközések elől. Nem hunyhatjuk be a szemünket. A
bajok legnagyobb részét nem lehet, nem szabad rögtön kezelésbe venni. Ha rossz dolgokkal, magatartással találkozunk,
rejtsük el magunkat! Legyen egy belső, elrejtett életünk.
Készüljünk fel az élet küzdelmeire! Legyen valaki, akivel meg
tudjuk beszélni, emberek közül is, és Istennel. Ahogy Pál apostol mondja, legyen a mi életünk is elrejtve Krisztussal, az
Istenben! Így valódi megoldáshoz juthatunk.
Farkas Ernő, lelkipásztor

A biztonságos közlekedésről
a gyerekek szemével

A Közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázat 2014-es legjobbjai, a három korcsoport első három
helyezettje. Minden díjazottnak gratulálunk!

(Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola), 2. Hegedűs Boglárka
(Sz. K. I. Református Általános
Iskola), 3. Perei Flóra (Kamut).
Általános iskolás felsős korcsoportban 1. helyezett Kovács
Ádám (Sz. K. I. Református
Általános Iskola), 2. Alexa Lili

Óvodások között a sorrend:
1. helyezett Ásós Barbara
(Központi Fürkész Óvoda), 2.
Maczik Gergő (Korona Óvoda), 3. Farkas-Piskóty Máté (Sz.
K. I. Református Óvoda). Általános iskolás alsós korcsoportban 1. helyezett Kovács Emese

BÉKÉSI ÚJSÁG – kéthetente házhoz jön!

Isten hozott!
A címben jelzett felirat
fogadta a „Diákjainkért Alapítvány” 16. jótékonysági báljának vendégeit március 1-jén a
Szegedi Kis István református
iskola Szánthó Albert utcai
épületében. A tornaterem ezúttal is ünnepi díszbe öltözött. A
színek, a motívumok egyaránt

(Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola), 3. Farkas Petra (Köröstarcsa). További számos különdíjat is átadtak, köztük a
Békési Újság különdíját, melyet ezúttal Pap Olíviának, a
Sportiskola 7. osztályos tanulójának ítéltünk oda.
Sz. K.

bőséges vacsoráról a Bagoly
Vendéglő gondoskodott. A
talpalávalót Bende Róbert és
zenekara húzta a táncolni vágyóknak.
Már évek óta visszatérő
baráti körök tisztelték meg
jelenlétükkel a rendezvényt,
így könnyedén kialakult a

Hirdessen a

BÉKÉSI ÚJSÁGBAN!
FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

4 település olvassa!

Végzős diákok a Légy jó mindhalálig című musical részletét adták elő,
fergeteges sikerrel.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

a közelgő tavaszt sugallták,
mintegy előkészítve a fokozatosan emelkedő jó hangulatot. Az
est díszvendége Deutsch Tamás
európai parlamenti képviselő
volt. A megnyitó és köszöntő
beszédek után az egybegyűltek
szórakoztatásáról Kenyeres
Csaba növendékei, Kovács Zalán tubaművész, doktorandusz,
valamint az iskola diákjai és
tanárai gondoskodtak. Valamennyi produkció nagy sikert
aratott, de igazi vastapsot
kapott a 8/d. „10 perce”, a Légy
jó mindhalálig musical részlete,
valamint, az „Apácashow” jellegzetes dallamai. Az ízletes és

meghitt, már-már családias
hangulat és a jóízű beszélgetést a fergeteges „össznépi”
tánc váltogatta fel időről időre, s csak hajnali 4 óra körül
kezdtek hazaszállingózni az
elsőként elfáradtak. A sikeres
bál teljes bevételét az alapítvány az esztétikus és egészséges iskolai környezet kialakítására fogja fordítani.
Ezúton is köszönetet szeretnének mondani az iskola dolgozói azoknak, akik jelenlétükkel, pártolói jegy vásárlásával vagy tombolatárgy felajánlásával támogatták e jótékony
célú rendezvény sikerét. 

Berill 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 kedvez
kedvezô
ô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt, csökkentett költségekkel.
Záloghitel akár 5500 Ft!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!
Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.
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Egyszerűen, nagyszerűen

– Vendéglőt nyitni a gazdasági degradáció idején?
– Ez az én stílusom. Mindenki hülyének nézett. 2012ben? Békésen? Cigányvendég-

nem akartam üzemeltetni, de
hittem, hogy a gyerekkori
álmom megvalósításának itt
van az ideje.
– Miben más a vendéglője,
mint a többi?
– Az egyszerűsége, a nagyszerűsége és az ételek összetétele miatt. Míg a hagyományos ételek színhúsból dolgoznak, addig mi az olcsóbb
csontos részét is (pl. csirke far-

lő? Nem vagy normális!
Hányszor hallottam ezt! A
hely adott volt, egy lepusztult
kocsma, amit kocsmaként

hát, kacsanyak, csirkeláb stb.)
felhasználjuk és étvágygerjesztő formában tálaljuk.
– Kinek mi a feladata?

– Kit tisztelhetünk önben?
– Jelen pillanatban békési
cigányvendéglős vagyok, de
voltam gipszkarton-szerelő
alkalmazott, illetve vállalkozó is. A kihívásokat, a megfelelést folyamatosan kereső
embernek tartom magam.
Három gyermek büszke
édesapja vagyok. A 14 éves
Petra a legnagyobb, Géza 12,
Kira pedig 6 éves, mindhárman a Reményhír Intézménybe járnak. Feleségem,
Klári immár 17 éve jóbanrosszban hű társam. Alapvetően nyugodt természetű vagyok, ha nem bántanak engem vagy hozzátartozóimat.
Hétvégi énem árulja el igazán azt, hogy cigány vagyok,
mert az egész heti feszültséget mulatozással vezetem le a
családom társaságában.

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Interjúalanyom a 35 éves vállalkozó, Ásós Géza. A
cigány származására büszke, jól megtermett fiatalember merészen vágott bele álma megvalósításába, megküzdve nap mint nap az előítéletekkel,
a megcsontosodott közfelfogással.

– A feladatok megoszlanak.
A feleségem és én irányítjuk,
szervezzük a munkát és beszerezzük a szükséges alapanyagokat. Alkalmazottaink, Zsolt, a
szakács, illetve Juci, a kézilány
segít a mindennapi munkában.
– Sikerek? Nehézségek?
– Siker az, hogy 2014 márciusában még él és virágzik a
cigányvendéglő. A mindennapok túlélése jelenti a legnagyobb gondot.
– Milyen a jövőkép?
– Békési viszonylatban nagyon nehéz talpon maradni,
ezért szeretnék Pesten vagy
Szegeden cigányvendéglőt
nyitni, ami az én tulajdonom
és az én elképzeléseim valósulna meg. Az sem mellékes,
hogy tavaly három ízben is
jártunk Szegeden nagy, meghívásos fesztiválokon és mindannyiszor óriási sikereket arattunk. Ezt valamiféle elismerésnek, bíztatásnak tekintem
a jövőre nézve.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Szabóné dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus lesz.

A jövő megoldásait keresték

Ajánlja személyi
jövedelemadója 1%-át
a „Békési Fürdőért”
Közalapítvány javára!
Adószám: 18386169-1-04.
A befolyt pénzből
az alapítvány
kültéri gyermekmedence
építését tervezi
a békési fürdő területén.

gyen, illetve hogy a kiskereskedelemben elnyelt pénz helyben
maradjon. Helybéli vállalkozókat gyarapítson és végső soron
munkahelyek teremtésének
alapját adja. A Bocskai Koronáról, amely Hajdúnánáson
használatos pénz, dr. Horváth
Tibor programvezető adott áttekintést. A Nyírségben nyíregyházai központtal egy kosárközösség működik, ennek az a
célja, hogy a városlakókhoz az
őstermelőktől közvetlenül friss
áru érkezzen. A vevő és eladó
egymásra találását az internet
is segíti – mondta el Zalatnay
László szervezetfejlesztő szakember.
Vágvölgyi Gusztáv a Mikóházán működő Polyán mintagazdaságot mutatta be, ennek
kapcsán a kétkezi munkát
elvégző falusiak és a menedzsmentet adó városiak jó együttműködéséről szólt.
Méri Zoltán agrármérnök
álma, hogy újra használatba ve-

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ által
működtetett idősek klubjaiban felújításokra került sor,
melynek keretében új fotelek
vásárlására nyílt lehetőség,
ezzel is kényelmesebbé, komfortosabbá téve az idősek mindennapjait. Tavaly több klubban is fűtéskorszerűsítés, festés, és a lakástextíliák cseréje
valósult meg.
Számunkra fontos az idős
generáció, hiszen segítségükkel

Gépkocsija nagytakarítását
kezdje az Autókozmetikában!

Budai Tünde

Koszecz Sándor

gyék a Békés környéki, gyakran
parlagon hagyott kiskerteket. A
zöldség-gyümölcs-, vagy akár
fűszer- és gyógynövénytermesztés sok családnak adhatna jövedelem kiegészítést.
Gyebnár Péter, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Békés megyei referense a helyi
közösségek forrásszerzési lehetőségeit ismertette, ezek prioritásai között szintén megtaláljuk a termelői piacok létesí-

tését és a tanyafejlesztést.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ és az Életfa
Alapítvány által életre hívott
rendezvény házigazdája, Koszecz Sándor a kreativitást
hangsúlyozta, mellyel a kultúraszervezőknek is rendelkezniük kell. A 21. századi
körülmények a kultúrát ezen
keresztül tehetik a vidékfejlesztés eszközévé.
Szegfű Katalin

Szolgáltatásaink:
Vaxos mosás, kárpittisztítás,
belső takarítás, alufelni tisztítás,
gumiápolás
Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

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

Ivóvízminőségi felmérés Békésen
Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK

A békési önkormányzat az
Alföldvíz Zrt-vel közösen
felméri a városi ivóvízhálózaton jelentkező esetleges vízminőségi problémákat, és
ehhez a lakosság segítségét
kéri. A hatékony beavatkozások, rekonstrukciós munkák

ápoljuk a hagyományainkat,
száll generációról generációra a
sok tudás. Segítő szakemberként feladatunk támaszt nyújtani idős embertársainknak,
vigyázni rájuk, hogy a hosszú
évek kemény munkája után,
örömteli, öregkorhoz méltó
életet élhessenek.
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ szeretettel
várja Békésen, illetve Tarhoson
is a társaságot, barátságot kereső időseket klubjaiba!
Lehoczki Autómosó és autókozmetika

A SZERZŐ FELVÉTELEI.

A Békési Farsang a mulatozás mellett a helyi értékek
bemutatására is lehetőséget
jelent – emelte ki a kulturális
központban március 1-jén
tartott szakmai nap kezdetén
a rendezvényt megnyitó dr.
Pálmai Tamás alpolgármester.
Az előadások sorát Budai
Tünde, a Helyi Értéktár Bizottság titkára nyitotta. Elmondta, hogy a bőséges kínálatból eddig már jónéhányat,
több mint negyvenet felvettek
a békési értékek közé a bizottság szakértő tagjai, példaként
a kosárfonás, a gyógyfürdő, a
pemetefű cukorka, Jantyik
Mátyás festőművész és Szikszay Sándor mézeskalács-készítő munkássága, a kunhalmok, a Békés-tarhosi Énekiskola említhető. Ajánlásokat
továbbra is várnak.
A szociális szövetkezetek és a
helyi pénz próbálkozások arra,
hogy egyrészt a helyi értékekből értékesíthető árucikk le-

VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK
Folsav
A B-vitamin csoportba tartozó, nélkülözhetetlen fontosságú,
vízben oldódó vitamin. Jelentős szerepe van a vérképzésben, a
sejtosztódásban, illetve a várandósság korai szakaszában az embrió központi-idegrendszerének fejlődésében. Hiánya vérszegénységhez, a vérsejtek számának csökkenéséhez vezethet. Várandós
kismamáknál a magzat fejlődésének rendellenességét okozhatja.
Ezen kívül nyelvgyulladás, és gyomor-bélrendszeri problémák
jelentkezhetnek. Leginkább azoknál fordulhat elő, akiknél valamilyen károsodás érte az emésztőrendszert betegség, vagy
gyógyszeres terápia következtében.
Napi ajánlott mennyisége kb. 0,2 mg, ami várandós, és szoptatós kismamáknál akár megduplázódhat. Túladagolása nem ismert.
Természetes forrása a paraj, a főzeléknövények és az élesztő.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

megtervezése
érdekében
szükséges a felmérés, amely
alapján a szakemberek a
megfelelő döntéseket meg
tudják hozni. Ezért kérjük
önöket, hogy március 12. és
április 14. közötti időtartamban az esetleges ivóvíz elszí-

neződéseket, lepedék-megjelenéseket jegyezzék fel és azt
az április 14-i héten adják le
a Polgármesteri Hivatal portáján. Segítségüket előre is
köszönjük.
/Polgármesteri
Hivatal közleménye/

adóbevallásainak elkészítését,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
TÁRSASÁGOK,
ALAPÍTVÁNYOK könyvelését.

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

Megérkezett a tavasz!
Dzsekik, kabátok,
felnőtt és gyermek
tavaszi cipők!
Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db
Master 147 Ft/db
Kakas 65 Ft/db
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44.
A békési Téglagyári horgásztavon tórész
eladó. 30/93-54-344.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel 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, amerikai 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. 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Békésen városközponthoz közel 160 m2-es,
galériás, padlófűtéses, hőszigetelt, klímatizált, kétgarázsos ház eladó. 30/27-94-760.
Összkomfortos kétszobás családi ház
eladó a Dózsa György utcában. Nagy kert
sok gyümölcsfával, rózsakerttel, szőlőlugassal. Ár megegyezés szerint. Érd.: 66/
412-070, délután.
Építési telek eladó a Bocskai u. 16. szám
alatt. Érd.: 66/645-361.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház, két generáció részére eladó vagy
kisebbre házra cserélhető. 30/377-53-10.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze, Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel,
művelhető kerttel eladó vagy cserélhető
első emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Telefon: 70/554-94-24.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Központban ház eladó. Érd.: 70/222-1048, 66/643-342.
Háromszobás lakás sok melléképülettel
vegyes- és gázfűtéssel, garázzsal eladó.
Első emeletig csere is érdekel. Tel.: 30/
648-49-09.
Békéscsabán, az Árpád Fürdő szomszédságában kétszobás lakás eladó. Tel.:
30/355-74-29.
Kamuton vállalkozásra is alkalmas, több
helyiségből álló jó állapotú háromszobás
kertes ház eladó. Tel.: 20/933-15-13.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Legelő utcában háromszobás ház betonos udvarral, alsóépületekkel eladó. Jószágtartásra alkalmas. 70/527-90-82.
Fülöp u. 19. alatt ház eladó. 70/530-27-93.
Nagykertben téglaépítésű nyaraló eladó.
Havi részletfizetés lehetséges. Jószágokat,
szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Csallóközi u. 23. alatti 1722 m2 telek bontásra való kis házzal eladó. Csatorna, gáz
a telken. Érd.: 66/415-469.
Hidvégi utcában kertes lakóház 3 fázissal
eladó. 20/547-53-40.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
eladó. Érd.: 30/27-45-059.
Ady u. 8/C-ben IV. emeleti háromszobás
lakás eladó. Érd.: 70/94-35-770.
A Munkácsy utcában ház eladó. Tel.:
66/634-480, 30/324-60-58.
Penza lakótelepen kétszobás, összkomfortos, erkélyes lakás eladó. 30/355-74-29.
Gyulán a fürdő közelében összkomfortos,
rendezett kis ház sürgősen eladó, akár
üdültetésre is. Tel.: 30/79-95-050.

Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Hunyadi utcában kétszobás kertes családi
ház sürgősen eladó. Tel.: 70/221-96-65.
Főtérhez közel lebontásra 1000 m2-es telken ház eladó. Tel.: 30/380-47-67.
Békésen igényesen kialakított 3+2 félszobás, központi gáz- és vegyestüzelésű
családi ház eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békés központjában 72 m2-es, szépen felújított lakás eladó vagy elcserélhető kertes
házra. 20/48-13-158.
Karacson első és második emeleti lakások beépített fenyőbútorral téglaépítésű 34 szobás házra cserélhetők, egyeztetéssel. Tel.: 30/554-53-66.
Fáy utcában felújított, földszinti, 1 + 2 félszobás lakás azonnal beköltözhetően
eladó. Érd.: 30/518-07-28.
Erkel u. 6. alatti családi ház eladó. Érd.:
30/395-96-92.
Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti 1 + 2 félszobás, részben felújított lakás eladó.
Érd.: 30/395-96-92.
Hajnal utca 2/1. szám alatti ház eladó. Tel.:
66/34-293.
Békésen házhely eladó. A telken fűthető
szerszámos, fúrt kút, villany, vezetékes
víz, csatorna beállás, kettes disznóól. Tel.:
70/569-65-10.
Kecskeméten 65 m2-es II. emeleti, egyedi
fűtésű lakás garázzsal eladó. Tel.: 30/
648-49-09.
Adyn kétszobás, egyedi fűtésű, nagy erkélyes lakás eladó. Érd.: 70/569-65-10.
Adyn kétszobás, III. emeleti lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. 30/321-35-52.
2 + félszobás, összkomfortos családi ház
eladó a Kispince utca 5/1. alatt. Tel.: 70/
222-75-37.
Központhoz közeli ház nagy udvarral eladó vagy tömblakásra cserélhető. Tel.: 30/
380-47-67.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi 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
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Balaton déli partjától 30 km-re, a Somogy
megyei Pamuk községben komfort nélküli
családi ház sürgősen eladó 150 ezer Ftért. 30/377-53-10.
Rosszerdőn hétvégi ház 500 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-61.
Egyedi fűtésű, kétszobás kertes ház eladó
a Kecskeméti utca 51. alatt 1,1 millióért.

Apróhirdetések
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.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Háromszobás családi ház Békésen műhellyel, ipari árammal eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.
INGATLANT KERES

Albérletet keresek 3 főre sürgősen. 30/4389-741.

KERT
Sebők kertben zártkert eladó a kövesúthoz közel. Téglaház, villany, ásott kút,
külön szerszámos, pince. 66/416-747.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Érd.:
30/945-68-08.

Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-85-83.
Veres Péter tér 7A 3/7. lakás részben felújítottan, egyedi víz-gáz-árammal áron alul
4,8 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/309-31-75.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Szélső u. 49. alatti gáz eladó 5 millió Ftért. Tel.: 30/239-22-95.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház garázszsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 18. KEDD 12 ÓRA.

EGYÉB
Eladó jó állapotban lévő bébiruhák kisfiúra
és kislányra újszülött kortól kb. 104-es
méretig. Érd.: 70/513-75-67.
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 szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
60x120 cm-es kókuszmatrac, jó állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Ingyen elszállítható Békésről kb. 2 m3 téglaés betontörmelék. Tel.: 70/77-64-061.
Alig használt 16-os kislány kerékpár
eladó. Érd.: 30/973-29-64.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Békési székhelyű, dinamikusan fejlődő, piacvezető középvállalat keres kollégákat a következő munkakörökbe:
1. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
Követelmények: felsőfokú pénzügyi és számviteli vagy
mérlegképes könyvelői végzettség
Előny: e területen szerzett szakmai tapasztalat

2. TB ÜGYINTÉZŐ ÉS BÉRSZÁMFEJTŐ
Követelmény: felsőfokú TB ügyintézői tanfolyam
Előny: kifizetőhelyi gyakorlat, e területen szerzett szakmai tapasztalat
Fényképes szakmai önéletrajzát az info@dren.hu email
címre várjuk.
Sebők kertben 2000 m2-es kert kőépülettel eladó. Érd.: 70/506-99-70.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

resek 4 órában vagy teljes állásban. Érd.:
30/716-58-46.
Nyugdíjas férfi napi 4 órában kisebb kőműves munkát, udvaros vagy műhelyi segédmunkát keres. Tel.: 20/326-79-26.
28 éves anyuka kereskedelmi végzettséggel, B kat. jogosítvánnyal, 8-16 óráig munkát keres, akár betanított munkát is. 30/
27-22-465.
Takarítói, kisebb kerti munkát keresek, heti
2-3 alkalommal pár órában. 30/632-62-34.

Simson Star eladó. 30/260-54-21.
Simson eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
30/97-77-600, 70/520-57-31.
Renault 19. diesel használható állapotban
reális áron eladó. 66/739-890.
Suzuki Sedan 1.3 benzines, 100 ezer kmrel, friss műszakival, új akkumulátorral,
hófehér színben sürgősen eladó. Érd.:
20/48-22-334, 66/413-771.
Négyfejes traktoreke, kerékpárok, Romet
segédmotor, Pannónia blokk alkatrészek
eladók. 70/215-93-56.
Akkumulátorhiba miatt egysebességes
robogó eladó. Turbós Simsont beszámítok. 66/739-890.

ÁLLAT
2db Si-cu 3 éves felnőtt szuka kutya eladó. 30/260-54-21.
Japán tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/
433-79-89.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Japán tyúkokat és gyöngyösöket vennék.
20/472-96-58.
Napos és előnevelt csirke eladó. Raktár u.
24. 70/881-93-00.
Birka vágásra, továbbtartásra eladó. Érd.:
66/412-498.
Ikerbárányok eladók. Érd.: 30/48-599-16.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Bolti eladói vagy piaci árusítói munkát ke-

Bontott cserép eladó 25 Ft/db áron. Érd.:
30/444-39-84.
Minden feleslegessé vált lomot ingyen elszállítok, pl. vas, hűtő, mosógép, papír, fa,
műszaki cikk. Tel.: 30/260-54-21.
Eladó: 2 fotel, kihúzható kanapé, heverő,
kis íróasztal, csillár, tükrös szekrény, hármas ablak beüvegezve, ruhásszekrény,
Suzuki motortartó gumiba. 30/377-53-10.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Eladó: szobaantenna, autó ködlámpa, HP
nyomtató patron nélkül, irodai nyomtató,
légpuska. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó: 47-es acélbetétes gumicsizma, 50es munkásruha, 48-as munkavédelmi bakancsok. 30/260-54-21.
200 literes alumínium vagy horganyzott
hordót keresek megvételre. 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
Keresek bontott üvegezett ajtót megvételre vagy teli ajtóra cserébe. Az ajtólap szélessége 95 cm. Tel.: 70/776-40-61.
Őrölt édes és erős pirospaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Elektromos rokkantkocsi, 2 db vessző hintaszék, fehérített vessző eladó. 30/59069-38.
Négykerekű rokkantkocsi jó állapotban
eladó. 30/300-05-19.
FG 315-ös, vadonatúj Honda rotakapa
eladó. Tel.: 70/530-27-93.
Benzines fűnyíró gyűjtővel 4LE eladó. Tel.:
30/457-23-02.
Üveges ajtólapok, MDF asztallap, 25 literes zománcozott fazekak fedővel, zsíros
bödönök, szőnyegtisztítógép, futószőnyegek eladók vagy benzines fűnyíróra
cserélhetők. 66/739-890.
Satupad + satu, egyengelőlapok, vaskas,
csősatu eladó. 70/236-35-37.

Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait. Tel.: 20/228-58-66.
Építkezésből kimaradt járólap eladó.
30/94-55-433.
Akkumulátort, háztartási gépeket veszek.
30/83-70-125.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszobafal, fagyasztóláda, gázpalack, szobafenyő, pálma és más szobanövények. Érd.:
30/739-62-58.
Zepter légtisztítógép újszerű állapotban,
garancialevéllel eladó. Ár: 250 ezer Ft.
Érd.: 30/393-18-09.
Észak-erdélyi kiránduláshoz húsvétra 2-3
útitársat keresek. 30/94-55-433.
400 literes és 250 literes fagyasztószekrény eladó Békésen. 70/459-07-94.
Légpuskát vennék, rossz, régi is érdekel,
legfeljebb 10 ezer Ft-ig. 20/228-58-66.
Eladó: hűtőszekrény, kandalló, alumínium
függönytartók, kovácsoltvas fogas, új merinói gyapjútakaró garanciával. Tel.: 30/
272-43-50.
14 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Eladó: Slavia légpuska, dobozok rézkilincsek, teakályha, króm mosogatótálca,
Pentium számítógép, Stihl kardok és láncok. 30/827-59-97.
Hegesztőtrafó 150A eladó. 30/457-23-02.
Eladó: bontott kályhacsempe, 2 db fekvő
szivacs, csillár, gyerek kerékpárok, faragott
lépcső oszlopok. Érd.: 66/416-747.
Rotációs kapához gyári vaskerék eladó.
Tel.: 20/331-30-09.
Aranyeső, labdarózsa, hibiszkusz és pirosló hunyor tövek eladók. 20/355-77-26.

Bontásból eladó: cserép, tégla, faanyag,
dudacső, gázkémény, malmi kocsik, vaskályha, ajtók, ablakok,1000 l-es műanyag
tartály, szilikát tégla. 20/472-96-58.
Mindenféle felesleges dolgokat vásárolok.
30/579-27-49.
Jó állapotú 16-os és 20-as gyermekkerékpárok eladók. Tel.: 66/643-730.
Szőlőből készült párlat (törköly) eladó.
Tel.: 30/907-40-66.
20 mázsa tavaszi árpa eladó. Tel.: 30/23229-89, 66/411-519.
Tuja, fenyő, páfrányfenyő 1000 Ft/db áron
eladó. 30/626-14-31.
Vegyestüzelésű kazán, 3 fázisú keringető
szivattyú, játék betonkeverő, radiátorok
eladók. 70/215-93-56.
Légpuska 14 ezer Ft-os irányáron eladó.
Tel.: 30/457-23-02.
Eladó: kisbálás hereszéna, búza, szalma,
heremag, lovaskocsi, lószerszám. Tel.:
70/94-42-654.
Birs- és körtecefre eladó. Tel.: 66/414-010.
Jó állapotú férfi MTB kerékpár eladó. 30/
321-35-52.
Fiú ruhák 7-10 éves korig, lányka és felnőtt ruhák, lábbelik jó állapotban eladók.
Érd.: 30/716-58-46.
Három darabos szekrénysor megkímélt
állapotban, heverő, 2 db fotel eladó. Érd.:
70/222-10-48, 66/643-342.
Szabadföldi fagyálló kaktusz, és citromfű,
zsálya, borsikafű eladó. 20/355-77-26.
Minőségi használt és új paplan és párna
eladó. 30/94-55-433.

Igényeljen őshonos
baromfit
A békési önkormányzat a
BKSZ Kft-vel közösen őshonos baromfik ismételt elterjesztését tűzte ki célul. Tavaly
már 500 kendermagos magyar
tyúk naposcsibét kihelyeztek a
családokhoz, most a program
folytatódik. A középnagyságú,
kettőshasznú fajtú, származási
igazolással ellátott vegyes ivarú
naposcsibéből pályázat útján
helyezik ki (180 Ft/db áron) a

békési családi gazdaságokba az
állományokat.
A pályázás további feltételeiről felvilágosítás kérhető a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (66/411-341),
illetve az igényeket is itt lehet
jelezni március 20-ig. A naposcsibék várhatóan április végén
és május végén kelnek.
/Polgármesteri
Hivatal közleménye/

Lomtalanítás
A Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft-től kapott tájékoztatás szerint idén is két részletben tartják meg a lomtalanítást Békésen. Március 22-én az
Élővíz-csatornától nyugatra,

tehát a Murony felé eső részen,
míg március 29-én az Élővízcsatornától keletre, tehát a
Tarhos felé eső részen történik
a lomtalanítás. Kipakolás kizárólag aznap 9 óráig!
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Befejeződött
a Vektor Kupa

A szervezők várnak minden
úszni vágyót, a mozgás szerelmeseit, és azokat is, akik egyéniben vagy csapatban akarják
megmérettetni magukat ebben
a versenyszegény időszakban.
Bővebb
információ:
istvan.n.nagy@edf.hu, telefon 30/618-61-36.
Csobbanj Békésen!

Ezüstérem a felnőtt
asztalitenisz OB-n
A napokban Celldömölk
adott otthont a felnőtt asztalitenisz magyar bajnokságnak.
A Békési TE-t Sebestyén
Péter és Pagonyi Róbert képviselte. Utóbbi sportoló óriási
sikert ért el, ugyanis a szegedi
Vitsek Ivánnal az oldalán férfi
párosban egészen a döntőig
meneteltek. A fináléban a

komlói Lindner Ádám és az
Ausztriában versenyző Gerold
Gábor ellen álltak asztalhoz és
nagy csatában 3-1 arányban
kikaptak. Pagonyi Róbert
nyakába a bajnoki ezüstérmet
akaszthatták, amely a Békési
TE asztalitenisz szakosztálya
történetében a legnagyobb
egyéni sportsiker.

Újabb békési
tornagyőzelem
Ezúttal Kunszentmártonban diadalmaskodott a Békési
FC utánpótlás csapata a hat
csapat részvételével megrendezett Patyi Ferenc ifjúsági
teremlabdarúgó emléktornán. A békési labdarúgók
előbb a házigazdákat győzték
le 2-0 arányban, majd a Jánoshidát 1-0-ra. A döntőben
a Törökszentmiklósi FC várt
a Békési FC-re, amely ezúttal
sem kapott gólt, viszont

Csikós Lajos és Juhász Jenő
betalált a kapuba, így 2-0-lal
lett tornagyőztes a Békés.
Csapatunk kapott gól nélkül
zárta a tornát, melynek legjobb játékosa Csikós Lajos
lett. A békési csapat tagjai:
Antóni Erik, Csikós István,
Csikós Lajos, Horváth Pál,
Juhász Jenő, Kocsis Dávid,
Római Krisztofer, Római
Márk, Szabó Dávid, Szűcs
Bence. Edző: Bíró Péter.

Horgász
szemmel
ÉLŐVILÁG AZ
ÉLŐVÍZ-CSATORNÁN
Az Élővíz-csatorna valamikori ős-Körösök régi medreiben
valamint ásott, kubikolt medrekben folyik, betáplálását
Gyuláról a Fehér-Körösből kapja. Időszakosan a békési szivornya is táplálja a Kettős-Körösből és hatalmas belvízgyűjtő
területekről csatornák táplálják.
Az Élővíz-csatorna mitől is élővíz? Hiszen közismert, hogy
még nem is olyan régen Gyula
és Békéscsaba szennyvízáradatát nyelte el és szinte minden
vízi élőlény menekült e vízből.
Mára ez megváltozni látszik,
hiszen az élet visszatért és folyamatosan gazdagodni látszik.
Nagyon remélem, hogy a halak,
a madarak, a hüllők is megtalálják számukra az ideális körülményeket. Napjainkban nem
ritka látvány a vidra, vagy akár
a mocsári teknős sem és egyes
vízimadarak fészkelő egyedei. A
tőkés réce és a bakcsó is rendszeresen költ, láthatunk még
halivadékkal táplálkozó jégmadarat is. A Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
kezeli a halászati-horgászati
jogot immár 4 éve, és nagyon
sok munkával, odaadással próbálják visszaállítani a halállományt. Számtalan haltelepítés
történt: pontyot több növendéki fázisban, compót és ragadozó
halakat telepítettek. Az állományt folyamatosan frissítik és
a megfelelő halőri és természetvédelmi rendelkezéssel a szabályokat betartva próbálják a vízivilágot megvédeni. Jómagam is
meg-megfordulok ezen a jó kis
horgászvízen és rendre jó élményekkel gazdagodva zárom horgászataimat.
Szekerczés Sándor
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Hogy nem tudják, ki volt Kerényi Grácia?
Ne röstelljék magukat, ugyanis a tolmácsokat és a műfordítókat senki sem ismeri.
Kerényi Grácia érdekes személyiség volt,
hogy a jóféle hollywoodi produkciók modorában, a végén kezdjem: fordítói díjat is
neveztek el róla. Hogy ez még mindig nem
elég érdekfeszítő? Ha azt mondom, hogy
hónapokig a Gestapo foglya volt, akkor folytatják az olvasást? Édesapja, a nemzetközi
hírű klasszikus filológus, Kerényi Károly
volt, aki Thomas Mann-nal is levelezett, s a
nagy német író valószínűleg az ő hatására
örökítette meg a József és testvérei lapjain
Hermészt. Kerényi Grácia édesanyja is
latintanár volt, aki a leányiskolák számára
írt egy kezdő tankönyvet – az első néhány
lecke kizárólag nőnemű szavakat tartalmaz,
a Grácia név is latin eredetű: kecsességet,
kellemet jelent. Ilyen szülők mellett nem
csoda, ha a lányuk latin-magyar-görög szak-

ra íratkozik, és egyre hangosabban emel szót
a nácik bejövetele ellen. Addig-addig mondta a véleményét, míg 1944 elején elfogta a
fentebb említett szervezet, majd sürgősen
Auschwitzba deportálták. (Hangsúlyoznám,
hogy nem volt zsidó.) Mit csinál a haláltáborban a nyelvész? Először is: sürgősen
elkapja a tífuszt, majd megtanul lengyelül.
Csak a háború után fejezte be az egyetemet,
de kommunistaellenessége miatt idehaza
nemigen kapott lehetőséget a publikálásra.
A szülei emigrációja után gyakran megfordult Lengyelországban, ott több (lengyel
nyelvű) könyvét kiadták. Szimpatizált a
Szolidaritással, ezért a szervezet számára iratokat és pénzt csempészett a jugoszláv határon keresztül. Ezek után aligha meglepő, ha
az a véleményem, hogy olyan műveket is fordított latinról, amelyeket bátran nevezhetünk istenkísértő feladatnak.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 11-27. KÖZÖTT
Március 12. szerda 16:30
Irodalmi svédasztal. Téma: Helyi értékeink.
Házigazda: Szilágyiné Szabó Ágnes.
Könyvtár
Március 14. péntek 18 óra
Békési FKC-Törökszentmiklós bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok
Március 15. szombat 10 óra
Városi megemlékezés a Forradalmi emléműnél a Széchenyi téren. Bővebben a címoldalon.

Március 19. szerda 19 óra
Ron Aldrige: Csak kétszer vagy fiatal. A vígjátékot Bodrogi Gyula állította színpadra. A Turay
Ida Színház előadása főbb szerepeiben:
Hűvösvölgyi Ildikó, Mikó István, Egri Márta,
Nyírő Bea. Jegyárak: 2500, 300, 3500 Ft.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

Március 14-én 17 órától
másnap 17 óráig 24 órás úszóverseny lesz a Békési Uszodában. Jelentkezés egyénileg,
kétfős, valamint nyolcfős csapatokban, és legfeljebb nyolcfős iskolás csapatok indulására
is számítanak a szervezők. Az
értékelés szintén e kategóriák
szerint lesz, továbbá mindennevező között értékes ajándéktárgyakat sorsolnak ki.
Nevezni a verseny előtt egy
órával lehet a helyszínen, vagy
a Békési Triatlon Facebook
oldalán. A nevezés díja általános iskolásoknak 600 Ft, mindenki másnak 1000 Ft.

ARCHÍV FELVÉTEL.

24 órás úszás a
Békési Uszodában

GRÁCIA

HÉTVÉGE

(Szitamax), legjobb játékos:
Képíró Ferenc (Bé-Kis Bútor),
legjobb kapus: Dominik Mihály (Vektor Kft.).
Végeremény az Amatőr
kategóriában: 1. Ódium Lottózó, 2. Frédi-Béni, 3. Hot-Drink
Kft., 4. Swalow, 5. Kamion, 6.
Öreg Gumis. Gólkirály: Reszelő Márk (Frédi-Béni), legjobb játékos: Horváth László
(Ódium), legjobb kapus: Dominik Mihály (Ódium).

Nemrégiben végetért a
hobbi teremfocisoknak kiírt
Vektor Kupa sorozata. A
meccseket ezúttal is két kagetóriában rendezték meg a
Sportcsarnokban.
Végeredmény az Öregfiúknál: 1. Szitamax, 2. Bé-Kis Bútor, 3. Vektor Kft., 4. Picasso, 5.
Vem-Démász, 6. Pedagógus, 7.
Fess Rotshilde, 8. Alföld csapágy, 9. Cyclo,10. Flamengó.
Gólkirály: Horváth Zoltán

Egy nyelvet beszélünk

Március 22. szombat 20 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellép:
Termimámor, CET, Mors Silens, Pre-load Metallica Tribute, Cassiopeia. Belépő: 400 Ft/fő.
Kulturális Központ

Őrzik Jantyik Mátyás
festőművész emlékét
2014-ben ünnepeljük Jantyik Mátyásnak, városunk legjelentősebb festőművésze születésének 150. évfordulóját. A
városvezetés azt szeretné, ha a
következő nemzedékek is megismernék az életművét és arra
büszkén tekintenének – mondta el lapunknak Izsó Gábor. A
polgármester hozzátette, hogy

az emlékévben szeretnének egy
katalógust megjelentetni Jantyik művészetéről és alkotásairól, továbbá egykori szülőháza
előtt mellszobor felállítását tervezik. A festőművész szülőházának sokak által szorgalmazott felújítása kizárólag pályázati forrásból valósulhat meg,
ennek lehetőségeit keresik. A

zenei napokon pedig a tervek
szerint a Jantyik család egyik
leszármazottja is fellép.
A 19. században Csabáról
Békésre érkezett Jantyik család
tagjai köztiszteletben álló személyek voltak. A festő nagyapja például városunk bírájaként
vagyonával támogatta az oktatásügyet, az egyházat.
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