
Bár már böjti időszak van,
azért az utóbbi hetek a bálok
és farsangi mulatságok kor-
szaka volt. Kéthetilapunkban
most van módunk beszá-
molni a városi szervezésű
farsangi forgatagról és az
ehhez kapcsolt szakmai nap-
ról, valamint a Karacs iskola
jótékony célú báljáról. 

Minden korábbinál több,
14 egyéni jelölt indul körze-
tünkben az áprilisi választá-
son, 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 cigány-
vendéglő tulajdonosa nyilat-
kozik. Az interjú az 5. oldalon
olvasható.

2014. március 11.  � XXII. évfolyam 5. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Elmegy szavazni 
az áprilisi 

választáson? 

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. 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

18%
Még nem
döntöttem el. 

77%
Igen, természetesen.

5%
Nem. 

Lapunk elé…

Táncosok és énekesek fellé-
pései, gyerekeknek szánt me -
se előadás, vásári komédia, ka -
raoke is színesítette a Békési
Farsangot, melyet március
elsején tartottak a kulturális
központban. A Kultúrházak
Éjjel-nappal elnevezésű orszá-
gos kezdeményezés részeként
életre hívott forgatagon nem
maradt el a gólyalábasok
vásári komédiája, a jelmeze-
sek felvonulása és a télűzés
sem. Minden látogatót farsan-
gi fánk várt, és meg lehetett
te kinteni, hogyan készül a
békési kürtős fánk. A kultúr-
ház új aulájában tartott ren-

dezvényre helyi kézművesek,
civil szervezetek mesterség-
bemutatókkal és kóstolóval
készültek. 

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

Forgatag a Békési Farsangon

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 szol-
gáltató centrumban az utóbbi évben több fejlesztést szolgáló beruházásra került sor, ezeket adták át a
minap. Tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják.

Évszakok találkozása a Hajnal otthonban

A közeli napokban Buda -
pest en, a MOM Kulturális
Köz  pont színháztermében ren-
 deztek rendhagyó koncertet az
Együtt a Leukémiás Gyer me ke -

kért Alapítvány meg segítésére.
A teltházas fellépés életre hívá-
sa a békési Pálmai Pan na mun-
kája, és a fellépők között is volt
városunkbeli: Csordás Ákos. A

háttérben szintén több madza-
gos segítette a fergetes si kert
hozott koncertet, melyről bő -
vebben olvashatnak Pál mai Ta -
más jegyzetében a 3. oldalon.

A békési madzag mindenhová elér

A terveknek megfelelő
ütemben halad városunk
szennyvíztisztító telepének a
korszerűsítése. A kivitelezés
tulajdonképpen befejeződött
és a napokban megkezdő-
dött a próbaüzem, tudtuk
meg Izsó Gábor polgármes-
tertől. A beruházással ala-
csony működési költségű,
korszerű szennyvíztisztító
te lep épült, amely az elkö-
vetkező félévben próba-
üzemben 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, kör-
nyezetvédelmi alapbéli for-
rások 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, amely-
nek a szervesanyag tisztítása

már csak a határérték fölött
tudott megvalósulni. Ezért
kellett korszerűsíteni –
mondta el Izsó Gábor. Ki -
emelte még, hogy a projekt
legalább két évtizedre meg-
oldja a település ezen problé-
máját és bár nem túl látvá-
nyos, azonban a korszerűsí-
tés igazi pénztárcakímélő
megoldás. Az önkormányzat
korábban 390 millió forintot
nyert a fejlesztésre, amihez
később még társult az EU
Önerő Alapból el nyert újabb
41,8 millió forintos forrás.

�

Próbaüzem a korszerűsített
szennyvíztelepen
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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 

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 zárt beépítésű, jellegzetesen kisvárosi han-
gulatú Petőfi utcai házak közül a 16. számúra a
városunk története iránt érdeklődőknek, az
épített értékeket
figyelemmel kísé-
 rőknek feltétlenül
oda kell figyelni-
ük. Ebben az
ódon épületben
ugyanis városunk
több jeles polgára
élt és él. 

A ház az 1878-
as nagy békési
tűz vész 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 refor-
mátus gimnáziumunk igazgatója. Az ő nevét
azért is illik minden békésinek is merni, mert
Körber tanár úr beírta nevét Békés kultúrtör-
ténetébe. 1897-ben Budapest után a történel-
mi Magyar országon Békésen az elsők között
volt mozifilmvetítés. A Lumière-testvérek által
küldött mozigépet Körber Tivadar szerelte
össze a Bérház nagytermében, a mai Galé -
riában. Körber Tivadar bölcs igazgatása alatt a
békési református gimnázium az ország leg-
jobb hírű iskolái közé emelkedett. Ő maga tu -
dós tanár volt. Szelíd, tapintatos mo dora mély
emberszeretettel párosult. A Békési Öreg -

diákok Egyesülete megfesttette az arcképét, ez
a megfestett arckép még most is látható refor-
mátus gimnáziumunkban. Körber Tivadar

tanár úr fia volt dr.
Körber Tivadar
orvos. So káig élt
még itt Tu róczy
László re formátus
vallástanár, ké -
sőbb ze netanár. A
rendszervá l tás
után Ko zák Fe -
renc és Kis Tímea
vétel után jutott a
házhoz, sokat tet-

tek 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 emberfe-
jet ábrázoló díszítések. Csak megköszönni tud-
juk Farkas Györgynek az épített értékek meg-
mentéséért végzett fáradozását.

A polgárház ablakait klinkertégla burkolat-
tal szegélyezett keretelés veszi körül. A lábaza-
ti párkány is klinkertégla-burkolattal ké szült.
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.
Érdekes ségként említem, hogy a szobák falait
Kutyik Gergely festményei díszítik. 

A Petőfi utca 16. számú épület műemléki-
leg védett környezetben helyezkedik el, ezért
reménykedhetünk abban, hogy nemcsak
déd-, hanem ükunokáink is látni fogják. 

Bíró György, városvédő

2 2014. március 11.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FELHÍVÁSA

Lakossági kérdőívezés – várjuk válaszaikat!
Békés Város Önkormányzata lakossági

felmérést tart többek között a várost érin-
tő fejlesztések, a közétkeztetés és a helyi
média témában. Ezúton kérjük a Tisztelt
Lakosság együttműködést a kérdések meg-
válaszolásában. A kérdőív elérhető és ki -
tölthető elektronikus formában a www.
bekesvaros.hu ol dalon keresztül vagy a
Békési Polgár meste ri Hiva tal portáján
nyomtatott formában kérhető. 

Kérjük, a kérdőívet lehetőség szerint
elektronikusan válaszolják meg a köny-

nyebb feldolgozás miatt. Amennyi ben a
válaszokat nem elektronikusan juttatja el hoz-
zánk, akkor kérjük, szíveskedjenek a Pol gár -
mesteri Hivatal portáján kihelyezett dobozba
bedobni legkésőbb 2014. március 25-ig. 

A kapott válaszokat az ÁROP-1.A.5-
2013-2013-0009 kódszámú „Békés Város
Önkormányzatának szervezetfejlesztése”
című pályázata keretében használjuk fel a
személyiségi jogok védelmének betartásával,
név nélkül. Köszönjük segítségüket.

A PETŐFI UTCA 16. SZÁMÚ HÁZ A PROPOLISZ
A propoliszt (méhszurok) a dolgozó méhek szedik

össze. Gyantás, ragacsos anyag, amelyet a kaptár
védelmére, a betolakodók (kórokozók) ellen gyűjte-
nek. Sárgásbarna színű, kellemes illata van, a fák
rügyeiről, fiatal ágairól,
„szer zik be” a méhek 20 fok-
nál melegebb napokon. A fő
forrása a fekete nyár rügyein
kiválasztódó enyves bevonat,
de sok összetevőjét még nem
ismerjük pontosan. Leg -
fontosabb alkotórészei a fla-
vonoidok. Más fontos ha tó-
anyagok például a B1-, B2-,
B6-, C- és E-vitaminok, aminosavak, enzimek, ásvá-
nyi elemek. Tartalmaz ferulesavat, amitől baktériu-
mölő és baktériumfejlődést gátló hatású.

Gyógyhatását a legrégibb idők óta ismerjük. Már
Arisztotelész is használta. A leggyakoribb használa-
ti formája a tinktúra (tömény alkoholos oldat). Bel -
sőleg ecsetelésre vagy lenyelve és külsőleg egya-
ránt használható. Vízbe, teába kockacukorra vagy
egy kanál mézre csepegtessük. Fogyasztása kelle-
mes, üdítő és hasznos is. Főként antibakteriális,
gomba- és vírusölő, valamint gyulladásgátló hatású.
Ezért légúti, húgyúti betegségek, fertőzések, influ-
enza esetében ajánljuk. Daganatellenes, fájdalom-
csillapító, 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. Hasz nál hat -
juk külsőleg is, például ne hezen gyógyuló sebek,
bőrgyulladások kezelésére, horzsolásokra, vágások-

ra, ízületi fájadalmakra és
gyulladásokra, mert erős
hámgyógyító hatása is van. 

Torokfájás, meghűlés
ese tén tinktúrás melegvízzel
naponta többször gargalizál-
junk. A szájban lévő sebeket
ecsetelhetjük is. Sokan
ajánlják szexuális problé-
mákra. Lázas állapotban

adagja 3x30 csepp. Változó korban napi 1x10 csepp.
Prosztatagyulladásnál napi 1x30 csepp. Magas vér-
nyomásnál naponta 1x30 csepp. Vese- és májgyul-
ladásnál 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 helyez-
zük lehetőleg alvás előtt. Részeg embernek 1 dl
hideg vízben 50 csepp tinktúrát teszünk. Fogfáj dal -
maknál egy kis vattacsomócskát tinktúrába mártunk
és a fájós fogra helyezzük. A tinktúra öreg sebekre,
felfekvéseknél is használható. Párologtatóba csep-
pentve fertőtleníti a levegőt. Propolisz tartalmú tab-
letta kenőcs, sampon, fogkrém, kúp, hüvelygolyó,
spray, habfürdő, szappan, hintőpor is használatos.
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A „Remény-Híd” – Béké sen
élő hátrányos csoportok felzár-
kóztatása elnevezésű, az Euró -
pai Unió által támogatott pro-
jekt keretében felújították a
Soványhát utca 11. szám alatti
korábbi cigány közösségi házat,
amely a jövőben Csillag Szol -
gáltatópont néven működik.
Az átadó ünnepségre Békésre

látogatott dr. Buri Edina, az
Országos Roma Önkormány -
zat 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 szalagátvá-
gás után a házigazdák a meg-
újult épület megtekintésére
invitálták a résztvevőket, be -
mutatva a helyiségeket, ame-
lyek higiéniai, tájékozódási,
szabadidős és sok más hasznos,
minden esetben ingyenes szol-
gáltatásokkal várják az érdek-
lődőket.           Lakatos Gyula

Ingyenes szolgáltatásokkal
megnyílt a Csillagpont 

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

Foltán László olimpiai- és
sokszoros világbajnok kenus,
valamint Harrach Gábor,
történész-szo ciológus, a Vö -
röskereszt egykori kommuni-
kációs igazgatója látogatott
városunkba március 5-én. 

A dr. Pálmai Tamás, a

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

ről folyt. Hangsúlyosan jelent
meg a határon túli magyarság,
akikkel a CÖF különleges
rokonszenvet érez és az utóbbi
időkben az áprilisi magyaror-
szági választásokon való rész-
vételre buzdítja őket. 

Mindkét vendég a széles

értelemben vett közéletiséget
gyakorolja. Keresztény-kon-
zervatív értékrendjük szerint

tevékenyen szervezik közössé-
geiket és a kultúrát, de magu-
kat a pártpolitikától távol
tartják. Ez a rendezvény is –
az előzetes várakozásokkal
ellentétben – bármiféle direkt
politikai kampányolás nélkül
zajlott le.                     Sz. K.

A közösség motorjai a civilek

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

Egy átadási, mondhatni
avató ünnepségről lehet szá-
razon is beszámolni, ténye-
ket kö zölve. De lehet kicsit
szubjektíven is, a pontos
adatokra mégis figyelve. 

Ez utóbbit választva a Bé -
kés Megyei Hajnal István
Szo ciális Szolgáltató Centr -
um ban március 5-én lezajlott
ünnepséget nyugodtan nevez-
hetjük az évszakok találkozá-
sának, hiszen az intézmény
jórészt fiatal dolgozóinak
odaadó gondoskodása, az
ünnepség ífjú szónokának,
Dankó Béla országyűlési kép-
viselőnek ked ves figyelmessé-

ge az üdezöld tavaszt jelké-
pezték, 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 fejlő-
désre és a minőségi szolgálta-
tásra. Így az elmúlt év során
több kiemelkedő beszerzés és
felújítás történt, összesen 57,4
millió Ft értékben, melynek
forrását a hatékony és fegyel-
mezett költségvetési gazdál-
kodás je lentette. Korszerű
nővérhívó rendszert építettek
ki, új kórházi ágyakat, mo -
dern konyhai és mosodai esz-

közöket szereztek be, festet-
tek és légkondicionáló készü-
lékeket szereltek be. Kom -
fort, esztétika, biztonság, hi -
giéna, e fogalmak mind az
ott hon melegének megterem-
tését szolgálják.

A tárgyi feltételek jelentő-
sen javultak tehát. Az emberi-
ek pedig mindig jók kell hogy
legyenek, hiszen minden ta -
vasz tudja, hogy a nyár nem
végtelen, és előbb-utóbb telet
megelőző ősszé szelidül és las-
sul minden hajdani hevület, s
ilyenkor bizony jólesik a gon-
doskodó, simogató kéz és sze-
rető tekintet.                 P. T.

Évszakok találkozása a Hajnal otthonban



Lapunk szerkesztői úgy
döntöttek, hogy a szavazásig
minden megjelenés alkalmá-
val hasznos tudnivalókkal
látják el az olvasókat a vá -
lasztással kapcsolatban.

A 2014-es országgyűlési
választásokra mozgóurnát az
igényelhet, aki egészségi álla-
pota miatt nem tud mozdulni
vagy el nem ítélt fogvatartott.
Kifejezetten kényelmi szem-
pontból nem lehet mozgóurnát
igényelni. Mozgóurnát április
4. 16 óráig igényelhet a helyi
választási irodától, ill. a szava-
zás napján április 6-án dél-
után 15 óráig az illetékes sza-
vazatszámláló bizottságtól.
Igénylés esetén a szavazás nap-
ján kimegy az igénylőhöz a sza-
vazatszámláló bizottság.

Ha valaki kisebbségi, akkor
2014. január 1. óta kérhette,
hogy nemzetiségi választópol-
gárként szerepeljen a névjegy-
zékben. A magyarországi elis-
mert 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 dön tött,
akkor az egyéni jelölt választá-
sa mellett lehetősége nyílik
nemzetiségi listára szavazni
(pártlista helyett) a 2014-es
országgyűlési választásokon.
Ezzel nemzetiségi képviselők
juthatnak kedvezményes man-
dátumhoz a parlamentben.

A 2011-ben elfogadott új
választási törvény értelmében

2014. április 6-án a jelenlegi
386 fős helyett, egy jóval
kisebb létszámú országgyű-
lésbe választunk képviselőket.
Az új parlament létszáma:
199 képviselő és 13 nemzetisé-
gi, kisebbségi képviselő. 106
képviselő egyéni választóke-
rületből kerül megválasztásra.
93 mandátum az országos lis-
tás szavazás eredménye képp
kerül kiosztásra a pártok
között. Ehhez jön még 13 fő
az úgynevezett kedvezményes
nemzetiségi listákról.

A legtöbben tehát április 6-
án kettő darab szavazólapot
kapunk. Az egyik szavazóla-
pon a választókerületünkben
induló egyéni képviselője-
löltre, a másikon országos
listára (pártra) szavazhatunk.
Ha valaki nemzetiségiként
regisztrált, akkor az országos
lista helyett nemzetiségi lis-
tára szavazhat. A határon túli
magyarok csak pártra adhat-
ják le szavazatukat, egyéni
jelöltre nem szavaznak.

32014. március 11.

Talán ez az egy szó jellem-
zi a legjobban azt, amivel tele
volt a levegő a budai MOM
Kulturális Központ színház-
termében. Mindenki – lett
légyen akár a folyamatosan
vastapssá ötvöződő közönség
része, akár előadó, szervező,
segítő – aki ott tombolt a fre-
netikus est közel három órája
alatt úgy érezte, azért van itt,
hogy ad jon. Neked, nekted,
Ön nek, bárkinek. Valakinek.
A tevékeny részessé tett
nézők, mert jegyet váltottak
és tapsoltak, a zenészek,
mert szívük-lelküket adták,
a létrehozók, mert a siker lát-
tán jóságos langymeleggé
olvadt a gyomrukban az
ágaskodó izgalom indukálta
görcs. Az egész rendezvény a
jóról, a szépről, és – hogy
Mókust idézzem – az adako-
zó szívről szólt. S, hogy nem-
csak az Együtt a Leukémiás
Gyer mekekért Alapítvány –
mun kájuk megsegítésére
szer veződött e program –
kapott milliós nagyságrendű
támogatást, hanem minden
jelen levő is (több mint hét-
százan), az már a csoda kate-
góriája volt. Olyan lelki fel-
töltődés, olyan izzás tette
feledhetetlenné az estét,
mely ritka a mai színpado-
kon. És – hogy ismét Szirtes
Edina Mókust, az alternatív,
szégyenlős lélek mufurc ze -
nészbe költözött, gyermeki
esendősége miatt olykor tüs-
kés, de zsír profi és nagyon
megszerethető tüneményét
idézzem – kitapsolhattuk
ma gunkból a bajt, a gondot.
Így történt, s úgy fel is
dobódtam, hogy – elaludni
nem tudván – haza is rontat-
tam 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”
fo gad. Csordás Ákos édes-
anyja, rokonok, ba rátok
szorongatják kezem. Igen,
Ákosé, aki Panna első hívó
szavára jött, és aki teljesen
és láthatóan feloldódott a
hangulatban, és úgy szvin-
gelt a zenekarral, mintha
csak mindig ezt csinálta
vol na: „Most jöttem le a

szín padról! A Harmonia
Garden együttes zseniális, a
Buda foki Dohnányi Zene -
kar pe dig hihetetlen!  Telt
ház van a MOM központ-
ban!” Né hány gratuláció-
ból is hadd idézzek: „Moso -
lyog va ültem vé gig az egész
előadást!” „Köszönjük ezt a
fe lejthetetlen estét, hatal-
mas élmény volt látni és
hallani téged, új stílus, más
környezet és az érdeklődés
töretlen! A mi kis büszkesé-
günk nem csak az elfogult
ismerősök, de az el fogulat-
lanok bizalmát is élvezi!”

Na? És a honi szálak to -
vább szövődnek. Darmai
Gá bornak – az egész ren-
dezvény anyagi „háttérem-
berének” – átadott jelképes
kö szönet készítője Hodoro -
ga Peti Békésről. Panna
nem tudta, miért kap ked-
vezményt egy pesti cégnél.
Hát ezért. Aztán, tágítva a
kört, Ágiba botlunk Békés -
csabá ról, majd a szünetben
a megye egykori első számú
embere – ma az Állami
Számvevőszék elnöke – Do -
mokos László és lánya, aki-
vel összefutunk. Szerényen,
mo solyogva, magánember-
ként érkezve élvezi a zenét, s
mint elmondta, ő is adni
jött, de úgy érzi többet ka -
pott és ráadásul hazai ízek-
kel fűszerezve.

A Harmonia Garden tag-
jai szokott profi hangszeres
tudásukat és ötletgazdagsá-
gukat bontakoztatták ki
ezen a koncerten is, de az
idő teltével őket is elragadta
a hangulat, örömzenévé
vált a produkció. Vezetőjük,
Balog Mik lós önálló műsor-
száma és Sörös Jenővel elő-
adott bravúros kettőse is ez
a zsenialitás közeli kategó-
ria. A Budafoki Dohnányi
Zene kar mérhetelenül sze-
rényen, alázattal és mosoly-
gó örömmel „tette a dol-
gát” egész este a háttérben
szim patikus karmesterük-
kel, Werner Gá borral az
élen. Micheller Myrtill jazz-
énekesnő zenei tudását mél-
tatni kisfiú va gyok, de
maga a jelenség, amit kép-
visel bűbájos, megejtő,
humoros és mélyen emberi.
Ha meg laza profira volt
kíváncsi valaki, akkor az
őstehetség, a 12 éves Oláh
Ernő többszörös hegedűver-
seny-győztes hegedűmű-
vész palántát kellett befo-
gadja csak. Brávó, Ernő! 

Nos, ez volna kisváro-
sunk fővárosba nyúló szála-
inak rövid története. Mert -
hogy a békési madzag min-
denhová elér!

Nektek 

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Elhunytak: Korcsok
Má tyás (59, Murony),
Csi bor Istvánné Kárai
Anna (80), Gudovics Er -
zsébet (63), Szabados Fe -
renc (57), Váczi László
(74), Suszter Lajosné Ber -
czi An na (67), Szuszekár
Ist ván László (82), Püski
Ferenc (94, Murony),
Ko vács Lajosné Szilágyi
Esz ter (73, Murony), Sza -
ba dos István Gábor (73),
Lau kó Mihályné Sárosi
Ida (71), Madarasi Sán -
dor (59).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

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.

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Fontos választási tudnivalók III.

A Nemzeti Választási Iroda
online olvasható hivatalos je -
lentése szerint a Békés me gyei
2. számú (békési központú)
választókerületben 14 egyéni
képviselő-jelölt indulhat az
április 6-i országgyűlési kép-
viselő választáson. Ne kik sike-
rült határidőre összegyűjteni
minimálisan 500 ér vényes alá-
írást, ajánlást. Egyikük sem
független jelölt. A 14 szemé-
lyen kívül még heten gyűjtöt-
ték az aláírásokat, de jelöltsé-
güket az illetékes választási
szerv elutasította. 

Az indulók betűrendben:
Ásós Tibor (Magyar Cselek -
vő Párt), Borzáné Uram

Ildikó (A Haza Nem Eladó
Mozga lom Párt), Csa nyi La -
jos Ed wárd (SZAVA), Dankó
Béla (Fidesz, KDNP), Jakab
Jó zsef (ÖP), Kun Éva (Nem -
zeti Érdeke kért Párt), Rádai
Alex (Szo ciálde mok raták),
Rejtő József (MSZP, Együtt,
DK, PM, MLP), Rigler Mik -
lós (LMP), Mészáros Gina
Ildikó (ÚMP), Samu Tamás
Gergő (Jobbik), Ungvári
Imre (ÚDP), Urban csok Ist -
vánné (KTI), Varga Sándor
(MSZDP).

Korábban már írtunk róla,
hogy a Békési Újság a márci-
us 25-i számában valameny-
nyi, a törvényben előírt

számú ajánló aláírást össze-
gyűjtött egyéni országgyűlé-
si képviselő-jelöltnek bizto-
sítja az ingyenes megjelenést,
aki ezzel a lehetőséggel élni
szeretne. A jelöltek azonos
mé retű felületet kapnak
majd, hogy legfőbb üzenetei-
ket olvasóinkkal megismer-
tessék. Felhívjuk a 14 jelölt
vagy a mögöttük álló politi-
kai szervezet aktivistáinak a
figyelmét, hogy a megjele-
néshez nekik kell jelentkez-
niük szerkesztőségünknél
március 14-én 17 óráig a
30/432-20-30-as telefonon
vagy a bekesiujsag@globo-
net.hu e-mail címen.

14-en indulnak a képviselőségért

Igen, így is nevezhetnénk
az idei Kommunizmus Áldo -
za tai nak Emléknapját. S ezt
a gyümölcsöző megsokszo-
rozódást is – hogy a szaporí-
tási „csoda” tel jes legyen –
több oknak és többeknek
köszönhetjük. Hála egyrészt
azoknak, akik kötelességük-
nek érzik évről évre a meg-
emlékezés megszervezését,
és akik a diákokat kivezény-
lik rá, másrészt pedig annak,
aki Dr. Csiby Miklós főor-
vosra gondolt mikor beszéd-
mondót ke restek. És hála
messze nem utolsó sorban a
szónoknak, aki ismét bebi-
zonyította ra gyo gó ezirányú
rátermettségét. Írott segít-
ség nélkül, fejből elmondott
beszéde, előadása sodró erejű
volt. Ma gával ragadta a hall-
gatóságot, beleértve a ki csit
kényszerből itt levő tanuló-

kat is, akik egy pissz nélkül,
szinte szájtátva hallgatták a
rendhagyó történelemórát,
mely épp azért volt érdekfe-
szítő és ünnepélyes, mert az
objektivitás és tárgyszerű-
ség, a történelmi hűség mel-
lett 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 mű -
sort adó gyerekek igyekezete
is dícsérendő. Talán jövőre a
műsoruk is a helyzet magas-
latán fog állni. Megér -
demelnék. Ők is, mi is, az
ünnep is.   

Dr. Pálmai Tamás

A többszörös köszönet napja

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

A város nevében Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és
dr. Pálmai Tamás alpolgármester koszorúzott.
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KÉTFÉLE ÚT
„Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát, a balgák nekimen-

nek, 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 ember-
eknek, 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 igazol-
ni 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 keze-
lésbe 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 apos-
tol mondja, legyen a mi életünk is elrejtve Krisztussal, az
Istenben! Így valódi megoldáshoz juthatunk. 

Farkas Ernő, lelkipásztor

4 2014. március 11.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően 2013-ban 240 mil-
liárd 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 intézke-
dések 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.
Ko rábban 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
meg fizethető 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.

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

Adószám: 18392607-1-04.
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Március 20-ig még megte-
kinthető a Püski Sándor
Gyer  mekkönyvtárban az
Országos Baleset-megelőzési
Bizottság ál tal 19. alkalom-
mal meghirdetett „Közleke -
désbiztonság gyer mekszem-
mel” rajzpályázatra, a Bé kési
Kapitányság ille tékességi te -
rületéről beküldött közel
600 rajzból kiválasztott leg-
jobb nak ítélt 170 alkotás.
Köz tük az a majdnem félszáz
is, me lyet díjakkal és külön-
díjakkal ju talmaztak a már-
cius 7-én meg tartott kiállí-
tásmegnyitó ün nepségen. A
szakértő zsűrit elnöklő Dá -
vid László rajztanár kiemel-
te, hogy ezúttal is kitartó
alkotótevékenységből szüle-
tett igényes munkákat kel-
lett elbírálniuk, és kiválasz-
tani a legjobbakat, me lyek a
megyei megmé rettetésre is
elkerültek. A kor csoporton-
kénti három legjobbat tárgy-
jutalommal díjazták. 

Óvodások között a sorrend:
1. helyezett Ásós Barbara
(Központi Fürkész Óvoda), 2.
Maczik Gergő (Korona Óvo -
da), 3. Farkas-Piskóty Máté (Sz.
K. I. Református Óvoda). Ál -
ta lá nos iskolás alsós korcsoport-
ban 1. helyezett Kovács Emese

(Dr. Hepp Ferenc Ál talános
Iskola), 2. Hegedűs Bog lárka
(Sz. K. I. Refor má tus Általános
Iskola), 3. Perei Flóra (Kamut).
Általános is ko lás felsős korcso-
portban 1. helyezett Kovács
Ádám (Sz. K. I. Református
Ál talános Is kola), 2. Alexa Lili

(Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola), 3. Farkas Petra (Kö -
röstarcsa). További számos kü -
löndíjat is átadtak, köztük a
Békési Új ság különdíját, me -
lyet ezúttal Pap Olíviának, a
Sportiskola 7. osztályos tanuló-
jának ítéltünk oda.        Sz. K. 

A biztonságos közlekedésről
a gyerekek szemével

A Közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázat 2014-es legjobbjai, a három korcsoport első három
helyezettje. Minden díjazottnak gratulálunk!
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A címben jelzett felirat
fogadta a „Diákjainkért Ala -
pítvány” 16. jótékonysági báljá-
nak vendégeit március 1-jén a
Szegedi Kis István református
iskola Szánthó Albert utcai
épületében. A tornaterem ezút-
tal is ünnepi díszbe öltözött. A
színek, a motívumok egyaránt

a közelgő ta vaszt sugallták,
mintegy előkészítve a fokozato-
san emelkedő jó hangulatot. Az
est díszvendége Deutsch Tamás
európai parlamenti képviselő
volt. A megnyitó és köszöntő
beszédek után az egybegyűltek
szórakoztatásáról Kenye res
Csaba növendékei, Kovács Za -
lán tubaművész, doktorandusz,
valamint az iskola diákjai és
tanárai gondoskodtak. Vala -
mennyi produkció nagy sikert
aratott, de igazi vastapsot
kapott a 8/d. „10 perce”, a Légy
jó mindhalálig musical részlete,
valamint, az „Apáca show” jel-
legzetes dallamai. Az ízletes és

bőséges vacsoráról a Bagoly
Vendéglő gondoskodott. A
 talp alávalót Bende Róbert és
zenekara húzta a táncolni vá -
gyóknak. 

Már évek óta visszatérő
baráti körök tisztelték meg
jelenlétükkel a rendezvényt,
így könnyedén kialakult a

meghitt, már-már családias
hangulat és a jóízű beszélge-
tést a fergeteges „össznépi”
tánc váltogatta fel időről idő -
re, s csak hajnali 4 óra körül
kezdtek hazaszállingózni az
elsőként elfáradtak. A sikeres
bál teljes bevételét az alapít-
vány az esztétikus és egészsé-
ges iskolai környezet kialakí-
tására fogja fordítani. 

Ezúton is köszönetet szeret-
nének mon dani az iskola dol-
gozói azoknak, akik jelenlé-
tükkel, pártolói jegy vásárlásá-
val vagy tombolatárgy felaján-
lásával támogatták e jótékony
célú ren dezvény sikerét.

�

Isten hozott!

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!

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

BÉKÉSI ÚJSÁG – kéthetente házhoz jön!

Hirdessen a 
BÉKÉSI ÚJSÁGBAN! 

4 település olvassa!



– Kit tisztelhetünk önben?
– Jelen pillanatban békési

cigányvendéglős vagyok, de
voltam gipszkarton-szerelő
al kalmazott, illetve vállalko-
zó is. A kihívásokat, a megfe-
lelést fo lyamatosan kereső
em bernek tartom magam.
Há rom gyermek büszke
édes apja vagyok. A 14 éves
Petra a legnagyobb, Géza 12,
Kira pedig 6 éves, mindhár-
man a Re ményhír In téz -
ménybe járnak. Fele sé gem,
Klári immár 17 éve jó ban-
rosszban hű társam. Alap ve -
tően nyugodt természetű va -
gyok, ha nem bántanak en -
gem vagy hoz zátartozóimat.
Hétvégi énem árulja el iga-
zán azt, hogy cigány va gyok,
mert az egész heti fe szültsé-
get mulatozással vezetem le a
családom társaságában. 

– Vendéglőt nyitni a gaz-
dasági degradáció idején? 

– Ez az én stílusom. Min -
denki hülyének nézett. 2012-
ben? Békésen? Cigányvendég -

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

nem akartam üzemeltetni, de
hittem, hogy a gyerekkori
álmom megvalósításának itt
van az ideje. 

– Miben más a vendéglője,
mint a többi?

– Az egyszerűsége, a nagy-
szerűsége és az ételek összeté-
tele miatt. Míg a hagyomá-
nyos ételek színhúsból dolgoz-
nak, addig mi az olcsóbb
csontos részét is (pl. csirke far-

hát, kacsanyak, csirkeláb stb.)
felhasználjuk és étvágyger-
jesztő formában tálaljuk.

– Kinek mi a feladata?

– A feladatok megoszlanak.
A feleségem és én irányítjuk,
szervezzük a munkát és besze-
rezzük a szükséges alapanyago-
kat. Alkalmazottaink, Zsolt, a
szakács, illetve Juci, a kézilány
segít a mindennapi munkában. 

– Sikerek? Nehézségek?
– Siker az, hogy 2014 már-

ciusában még él és virágzik a
cigányvendéglő. A mindenna-
pok túlélése jelenti a legna-
gyobb gondot.

– Milyen a jövőkép?
– Békési viszonylatban na -

gyon nehéz talpon maradni,
ezért szeretnék Pesten vagy
Szegeden cigányvendéglőt
nyit ni, ami az én tulajdonom
és az én elképzeléseim való-
sulna meg. Az sem mellékes,
hogy tavaly három ízben is
jártunk Szegeden nagy, meg-
hívásos fesztiválokon és mind-
annyiszor óriási sikereket arat-
tunk. Ezt valamiféle elisme-
résnek, bíztatásnak tekintem
a jövőre nézve.               Gugé

Következő interjúalanyunk
Szabóné dr. Kállai Klára klini-
kai szakpszichológus lesz.

52014. március 11.

Egyszerűen, nagyszerűen
Interjúalanyom a 35 éves vállalkozó, Ásós Géza. A
cigány származására büszke, jól megtermett fia-
talember merészen vágott bele álma megvalósítá-
sába, megküzdve nap mint nap az előítéletekkel,
a megcsontosodott közfelfogással.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ által
működtetett idősek klubjai-
ban felújításokra került sor,
melynek keretében új fotelek
vásárlására nyílt lehetőség,
ezzel is kényelmesebbé, kom-
fortosabbá téve az idősek min-
dennapjait. Tavaly több klub-
ban is fűtéskorszerűsítés, fes-
tés, és a lakástextíliák cseréje
valósult meg.

Számunkra fontos az idős
generáció, hiszen segítségükkel

ápoljuk a hagyományainkat,
száll generációról generációra a
sok tudás. Segítő szakember-
ként feladatunk támaszt nyúj-
tani 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 kere-
ső időseket klubjaiba! 

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 emb-
rió központi-idegrendszerének fejlődésében. Hiánya vérszegény-
séghez, 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 vala-
milyen károsodás érte az emésztőrendszert betegség, vagy
gyógyszeres terápia következtében.

Napi ajánlott mennyisége kb. 0,2 mg, ami várandós, és szopta-
tós kismamáknál akár megduplázódhat. Túladagolása nem ismert.

Természetes forrása a paraj, a főzeléknövények és az élesztő.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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A Békési Farsang a mulato-
zás 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 Bi -
zottság titkára nyitotta. El -
mondta, hogy a bőséges kíná-
latból eddig már jónéhányat,
több mint negyvenet felvettek
a békési értékek közé a bizott-
ság szakértő tagjai, példaként
a kosárfonás, a gyógyfürdő, a
pemetefű cukorka, Jantyik
Mátyás festőművész és Szik -
szay Sándor mézeskalács-ké -
szítő munkássága, a kunhal-
mok, a Békés-tarhosi Énekis -
kola említhető. Ajánlásokat
továbbra is várnak. 

A szociális szövetkezetek és a
helyi pénz próbálkozások arra,
hogy egyrészt a helyi értékek-
ből értékesíthető árucikk le -

gyen, illetve hogy a kiskereske-
delemben elnyelt pénz helyben
maradjon. Helybéli vállalkozó-
kat gyarapítson és végső soron
munkahelyek te remtésének
alapját adja. A Bocskai Ko ro -
náról, amely Hajdúnánáson
használatos pénz, dr. Horváth
Tibor programvezető adott át -
tekintést. A Nyírségben nyír-
egyházai központtal egy kosár-
közösség 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 szak-
ember.

Vágvölgyi Gusztáv a Mikó -
házán működő Polyán minta-
gazdaságot mutatta be, ennek
kapcsán a kétkezi munkát
elvégző falusiak és a  menedzs -
mentet adó városiak jó együtt-
 működéséről szólt.

Méri Zoltán agrármérnök
álma, hogy újra használatba ve -

gyék a Békés környéki, gyakran
parlagon hagyott kis kerteket. A
zöldség-gyümölcs-, vagy akár
fűszer- és gyógynövénytermesz-
tés sok családnak adhatna jöve-
delem kiegészítést.

Gyebnár Péter, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Bé -
kés megyei referense a helyi
közösségek forrásszerzési le he -
tőségeit ismertette, ezek prio-
ritásai között szintén megta-
láljuk a termelői piacok létesí-

tését és a tanyafejlesztést.
A Kecskeméti Gábor Kul -

turális Központ és az Életfa
Alapítvány által életre hívott
rendezvény házigazdája, Ko -
szecz Sándor a kreativitást
hangsúlyozta, mellyel a kul-
túraszervezőknek is rendel-
kezniük kell. A 21. századi
körülmények a kultúrát ezen
keresztül tehetik a vidékfej-
lesztés eszközévé. 

Szegfű Katalin

A jövő megoldásait keresték

Budai Tünde Koszecz Sándor
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Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK 

adóbevallásainak elkészítését, 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, 

TÁRSASÁGOK, 

ALAPÍTVÁNYOK könyvelését.

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

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

Megérkezett a tavasz!

Dzsekik, kabátok,

felnőtt és gyermek

tavaszi cipők!

Megérkezett a tavasz!

Dzsekik, kabátok,

felnőtt és gyermek

tavaszi cipők!

Lehoczki Autómosó és autókozmetika

Gépkocsija nagytakarítását
kezdje az Autókozmetikában!

Szolgáltatásaink:
Vaxos mosás, kárpittisztítás,

belső takarítás, alufelni tisztítás,
gumiápolás

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 önkormányzat az
Alföldvíz Zrt-vel közösen
felméri a városi ivóvízhálóza-
ton jelentkező esetleges víz-
minőségi problémákat, és
ehhez a lakosság segítségét
kéri. A hatékony beavatkozá-
sok, rekonstrukciós munkák

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

neződéseket, lepedék-megje-
lenéseket jegyezzék fel és azt
az április 14-i héten adják le
a Polgármesteri Hivatal por-
táján. Segítségüket előre is
köszönjük. 

/Polgármesteri 
Hivatal közleménye/

Ivóvízminőségi felmérés BékésenAjánlja 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.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kert-
tel 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, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, köz ponthoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es két szobás, ameri -
kai konyhás, egyedi köz pon ti 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, klíma-
tizált, kétgarázsos ház eladó. 30/27-94-760.
Összkomfortos kétszobás családi ház
eladó a Dózsa György utcában. Nagy kert
sok gyümölcsfával, rózsakerttel, szőlőlu-
gassal. 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 csa -
ládi 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, 70/933-
70-36. 
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
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.
eme leti, nagy erkélyes lakás eladó. Tele -
fon: 70/554-94-24. 
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
Központban ház eladó. Érd.: 70/222-10-
48, 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 szomszéd-
ságában 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 be to -
nos udvarral, alsóépületekkel eladó. Jó -
szágtartásra 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 bon-
tásra 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
la kás eladó. Érd.: 70/94-35-770.
A Munkácsy utcában ház eladó. Tel.:
66/634-480, 30/324-60-58.
Penza lakótelepen kétszobás, összkomfor-
tos, 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 tel -
ken ház eladó. Tel.: 30/380-47-67.
Békésen igényesen kialakított 3+2 fél-
szobás, központi gáz- és vegyestüzelésű
családi ház eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békés központjában 72 m2-es, szépen fel -
ú jított lakás eladó vagy elcserélhető kertes
házra. 20/48-13-158.
Karacson első és második emeleti lakás -
ok beépített fenyőbútorral téglaépítésű 3-
4 szobás házra cserélhetők, egyezte tés -
sel. Tel.: 30/554-53-66.
Fáy utcában felújított, földszinti, 1 + 2 fél-
 szobás 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 fél-
szobás, 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 erké-
lyes 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 ela -
dó vagy tömblakásra cserélhető. Tel.: 30/
380-47-67.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos 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, 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
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár mege-
gyezés 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 Ft-
ért. 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.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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. 
Veres Péter tér 7A 3/7. lakás részben felújí-
tottan, egyedi víz-gáz-árammal áron alul
4,8 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/309-31-75.
A Szendrei utcában kétszobás, összkom-
fortos kertes ház eladó. Ár: 5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Szélső u. 49. alatti gáz eladó 5 millió Ft-
ért. Tel.: 30/239-22-95.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos családi ház ga rázs -
zsal, 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

für dőszobás, 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 mű -
hellyel, ipari árammal eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel.: 70/406-26-48.

INGATLANT KERES

Albérletet keresek 3 főre sürgősen. 30/43-
89-741.

KERT
Sebők kertben zártkert eladó a köves -
úthoz közel. Téglaház, villany, ásott kút,
kü lön szerszámos, pince. 66/416-747.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Érd.:
30/945-68-08.

Sebők kertben 2000 m2-es kert kőépület-
tel eladó. Érd.: 70/506-99-70.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Star eladó. 30/260-54-21.
Simson eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bon tásra 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 km-
rel, friss műszakival, új akkumulátorral,
hó fehér 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 beszámí-
tok. 66/739-890.

ÁLLAT
2db Si-cu 3 éves felnőtt szuka kutya ela -
dó. 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 -

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

EGYÉB
Eladó jó állapotban lévő bébiruhák kisfiúra
és kislányra újszülött kortól kb. 104-es
mé retig. 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 szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
60x120 cm-es kókuszmatrac, jó állapot-
ban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Ingyen elszállítható Békésről kb. 2 m3 tégla-
és betontörmelék. Tel.: 70/77-64-061.
Alig használt 16-os kislány kerékpár
eladó. Érd.: 30/973-29-64.

Bontott cserép eladó 25 Ft/db áron. Érd.:
30/444-39-84.
Minden feleslegessé vált lomot ingyen el -
szállítok, pl. vas, hűtő, mosógép, papír, fa,
műszaki cikk. Tel.: 30/260-54-21.
Eladó: 2 fotel, kihúzható kanapé, heverő,
kis íróasztal, csillár, tükrös szekrény, hár-
mas ablak beüvegezve, ruhásszekrény,
Suzuki motortartó gumiba. 30/377-53-10. 
Brevi típusú fekete-narancs színű multi-
funkciós 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, 50-
es munkásruha, 48-as munkavédelmi ba -
kancsok. 30/260-54-21.
200 literes alumínium vagy horganyzott
hor dót keresek megvételre. 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-
79-89.
Keresek bontott üvegezett ajtót megvétel -
re vagy teli ajtóra cserébe. Az ajtólap szé-
lessége 95 cm. Tel.: 70/776-40-61.
Őrölt édes és erős pirospaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Elektromos rokkantkocsi, 2 db vessző hin-
taszék, fehérített vessző eladó. 30/590-
69-38.
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 lite -
res zománcozott fazekak fedővel, zsíros
bödönök, szőnyegtisztítógép, futósző -
nyegek 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, előszo -
bafal, fagyasztóláda, gázpalack, szobafe -
nyő, 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 fagyasztó -
szekrény 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 me -
rinói gyapjútakaró garanciával. Tel.: 30/
272-43-50.
14 mázsa búza eladó. 20/355-77-26.
Eladó: Slavia légpuska, dobozok rézkilin -
csek, teakályha, króm mosogatótálca,
Pen tium számítógép, Stihl kardok és lán-
cok. 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 pi -
rosló hunyor tövek eladók. 20/355-77-26.

Bontásból eladó: cserép, tégla, faanyag,
dudacső, gázkémény, malmi kocsik, vas -
kályha, ajtók, ablakok,1000 l-es műanyag
tar tály, szilikát tégla. 20/472-96-58.
Mindenféle felesleges dolgokat vásárolok.
30/579-27-49.
Jó állapotú 16-os és 20-as gyer-
mekkerékpárok eladók. Tel.: 66/643-730.
Szőlőből készült párlat (törköly) eladó.
Tel.: 30/907-40-66.
20 mázsa tavaszi árpa eladó. Tel.: 30/232-
29-89, 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 fel-
nőtt 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.
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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: MÁRCIUS 18. KEDD 12 ÓRA.

Békési székhelyű, dinamikusan fejlődő, piacvezető közép-
 vállalat keres kollégákat a következő munkakörökbe:

1. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
Követelmények: felsőfokú pénzügyi és számviteli vagy

mér leg képes könyvelői végzettség
Előny: e területen szerzett szakmai tapasztalat

2. TB ÜGYINTÉZŐ ÉS BÉRSZÁMFEJTŐ
Követelmény: felsőfokú TB ügyintézői tanfolyam
Előny: kifizetőhelyi gyakorlat, e területen szerzett szak-

mai tapasztalat

Fényképes szakmai önéletrajzát az info@dren.hu email
címre várjuk.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A békési önkormányzat a
BKSZ Kft-vel közösen ősho-
nos baromfik ismételt elter-
jesztését 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 feltétele-
iről felvilágosítás kérhető a
Polgármesteri Hivatal Műsza -
ki Osztályán (66/411-341),
illetve az igényeket is itt lehet
jelezni március 20-ig. A na pos -
csibék várhatóan április vé gén
és május végén kelnek.

/Polgármesteri 
Hivatal közleménye/

Igényeljen őshonos
baromfit

A Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft-től kapott tájé-
koztatás szerint idén is két rész-
letben tartják meg a lomtalaní-
tást Békésen. Március 22-én az
Élővíz-csatornától nyugatra,

tehát a Murony felé eső részen,
míg március 29-én az Élővíz-
csatornától keletre, tehát a
Tarhos felé eső részen történik
a lomtalanítás. Kipakolás kizá-
rólag aznap 9 óráig!

�

Lomtalanítás
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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 emlémű-
nél a Széchenyi téren. Bővebben a címoldalon.

Március 19. szerda 19 óra
Ron Aldrige: Csak kétszer vagy fiatal. A vígjáté-
kot 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

Március 22. szombat 20 óra
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellép:
Ter mimámor, CET, Mors Silens, Pre-load Me -
tal lica Tribute, Cassiopeia. Belépő: 400 Ft/fő.
Kulturális Központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 11-27. KÖZÖTT

Hogy nem tudják, ki volt Kerényi Grácia?
Ne röstelljék magukat, ugyanis a tolmácso-
kat és a műfordítókat senki sem ismeri.
Kerényi Grácia érdekes személyiség volt,
hogy a jóféle hollywoodi produkciók modo-
rában, 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 foly-
tatják 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 mond-
ta a véleményét, míg 1944 elején elfogta a
fentebb említett szervezet, majd sürgősen
Auschwitzba deportálták. (Hangsúlyoznám,
hogy nem volt zsidó.) Mit csinál a haláltá-
borban 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 megfor-
dult Lengyelországban, ott több (lengyel
nyelvű) könyvét kiadták. Szimpatizált a
Szolidaritással, ezért a szervezet számára ira-
tokat és pénzt csempészett a jugoszláv hatá-
ron keresztül.  Ezek után aligha meglepő, ha
az a véleményem, hogy olyan műveket is for-
dított latinról, amelyeket bátran nevezhe-
tünk istenkísértő feladatnak.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
GRÁCIA

Horgász
szemmel

Az Élővíz-csatorna valamiko-
ri ős-Körösök régi medreiben
valamint ásott, kubikolt med-
rekben folyik, betáplálását
Gyu láról a Fehér-Körösből kap -
ja. Időszakosan a békési szivor-
nya is táplálja a Kettős-Kö -
rösből és hatalmas belvízgyűjtő
területekről csatornák táplálják.
Az Élővíz-csatorna mitől is élő-
víz? Hiszen közismert, hogy
még nem is olyan régen Gyula
és Békéscsaba szennyvízárada-
tát nyelte el és szinte minden
vízi élőlény menekült e vízből.
Má ra ez megváltozni látszik,
hiszen az élet visszatért és folya-
matosan gazdagodni látszik.
Nagyon remélem, hogy a halak,
a madarak, a hüllők is megta-
lál ják számukra az ideális körül-
ményeket. Napjainkban nem
ritka látvány a vidra, vagy akár
a mocsári teknős sem és egyes
vízimadarak fészkelő egyedei. A
tőkés réce és a bakcsó is rend-
szeresen költ, láthatunk még
halivadékkal táp lálkozó jégma-
darat is. A Körös-vidéki Hor -
gász Egye sületek Szövet sége
kezeli a halászati-horgászati
jogot immár 4 éve, és na gyon
sok munkával, odaadással pró-
bálják visszaállítani a halállo-
mányt. Számtalan haltelepítés
történt: pontyot több növendé-
ki fázisban, compót és ragadozó
halakat telepítettek. Az állo-
mányt folyamatosan frissítik és
a megfelelő halőri és természet-
védelmi rendelkezéssel a szabá-
lyokat be tart va próbálják a vízi-
világot megvédeni. Jómagam is
meg-megfordulok ezen a jó kis
horgászvízen és rendre jó élmé-
nyekkel gazdagodva zárom hor-
gászataimat. 

Szekerczés Sándor
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Nemrégiben végetért a
hobbi teremfocisoknak kiírt
Vektor Kupa sorozata. A
meccseket ezúttal is két kage-
tóriában rendezték meg a
Sportcsarnokban.

Végeredmény az Öregfiúk -
nál: 1. Szitamax, 2. Bé-Kis Bú -
tor, 3. Vektor Kft., 4. Picasso, 5.
Vem-Démász, 6. Pedagógus, 7.
Fess Rotshilde, 8. Alföld csa-
págy, 9. Cyclo,10. Flamengó.
Gólkirály: Hor váth Zoltán

(Szitamax), legjobb játékos:
Képíró Ferenc (Bé-Kis Bútor),
legjobb kapus: Dominik Mi -
hály (Vektor Kft.).

Végeremény az Amatőr
kategóriában: 1. Ódium Lot tó -
zó, 2. Frédi-Béni, 3. Hot-Drink
Kft., 4. Swalow, 5. Ka mion, 6.
Öreg Gumis. Gól király: Re -
szelő Márk (Frédi-Béni), leg-
jobb játékos: Hor váth László
(Ódium), legjobb kapus: Do -
minik Mihály (Ódium).

Befejeződött
a Vektor Kupa 

Március 14-én 17 órától
másnap 17 óráig 24 órás úszó-
verseny lesz a Békési Uszo -
dában. Jelentkezés egyénileg,
kétfős, valamint nyolcfős csa-
patokban, és legfeljebb nyolc-
fős iskolás csapatok indulására
is számítanak a szervezők. Az
értékelés szintén e kategóriák
szerint lesz, továbbá minden-
nevező között értékes aján-
déktárgyakat sorsolnak ki. 

Nevezni a verseny előtt egy
órával lehet a helyszínen, vagy
a Békési Triatlon Face book
oldalán. A nevezés díja általá-
nos iskolásoknak 600 Ft, min-
denki másnak 1000 Ft.

A szervezők várnak minden
úszni vágyót, a mozgás szerel-
meseit, és azokat is, akik egyé-
niben vagy csapatban akarják
megmérettetni magukat ebben
a versenyszegény időszakban.

Bővebb információ: 
istvan.n.nagy@edf.hu, tele-
fon 30/618-61-36.

Csobbanj Békésen!

24 órás úszás a
Békési Uszodában

A napokban Celldömölk
adott otthont a felnőtt asztali-
tenisz magyar bajnokságnak.
A Békési TE-t Sebestyén
Péter és Pagonyi Róbert kép-
viselte. 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.

Ezüstérem a felnőtt
asztalitenisz OB-n

Ezúttal Kunszentmárton -
ban diadalmaskodott a Békési
FC utánpótlás csapata a hat
csapat részvételével megren-
dezett Patyi Ferenc ifjúsági
teremlabdarúgó emléktor-
nán. A békési labdarúgók
előbb a házigazdákat győzték
le 2-0 arányban, majd a Já -
noshidát 1-0-ra. A döntőben
a Török szentmiklósi FC várt
a Békési FC-re, amely ezúttal
sem ka pott 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 leg-
jobb játékosa Csikós Lajos
lett. A békési csapat tagjai:
Antóni Erik, Csikós István,
Csikós Lajos, Horváth Pál,
Juhász Jenő, Ko csis Dávid,
Római Krisztofer, Római
Márk, Szabó Dávid, Szűcs
Bence. Edző: Bíró Péter.

Újabb békési
tornagyőzelem
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2014-ben ünnepeljük Jan -
tyik Mátyásnak, városunk leg-
jelentősebb festőművésze szüle-
tésének 150. évfordulóját. A
városvezetés azt szeretné, ha a
következő nemzedékek is meg-
ismernék az életművét és arra
büszkén tekintenének – mond-
ta el lapunknak Izsó Gábor. A
polgármester hozzátette, hogy

az emlékévben sze retnének egy
katalógust megjelentetni Jan-
tyik művészetéről és alkotásai-
ról, továbbá egykori szülőháza
előtt mellszobor felállítását ter-
vezik. A festőművész szülőhá-
zának sokak által szorgalma-
zott felújítása kizárólag pályá-
zati forrásból valósulhat meg,
ennek lehetőségeit keresik. A

zenei napokon pedig a tervek
szerint a Jantyik család egyik
le származottja is fellép. 

A 19. században Csabáról
Békésre érkezett Jantyik család
tagjai köztiszteletben ál ló sze-
mélyek voltak. A festő nagyap-
ja például városunk bírájaként
vagyonával támogatta az okta-
tásügyet, az egyházat.

Őrzik Jantyik Mátyás 
festőművész emlékét

H
É

T
V

É
G

E
 

H
É

T
V

É
G

E
 



8 2014. március 11.


