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Európa egyik legelismertebb 
szájharmonikása jön Békésre

„A Békési Farsangot a Hun-
gariddim nevű zenekar kon-
certje zárta” – írtuk legutóbbi 
számunkban. Az említett eg-
ri együttes sikeresen mutatko-
zott be városunkban, tehetjük 
hozzá azonnal. A gitáros-éne-
kes Sas Attila, békési szárma-
zású, de jelenleg Egerben él, és 
ott tanító egy általános isko-
lában. A zenekar színvonalas 
zenét játszott, főleg népzenét, 
több csángó népdalt is előad-
tak, valamint ír népdalcsok-
rot. De még a rock számokat is 
népzenei átiratban szólaltatják 

meg, saját dalaikat pedig leg-
inkább reggie stílusban írják.

Amint a Hungariddin zene-
kar koncertje volt, ugyanúgy a 
Cseh Tamás Program kereté-
ben látogat a Kecskeméti Gá-
bor Kulturális Központba a 
vidám blues zenét játszó Pri-
bojszki Mátyás Trió. Koncert-
jük február 28-án lesz. A ren-
dezvény a nagysikerű Tavaszi 
Zenei Vitaminbomba elneve-
zésű koncertsorozat harmadik 
állomás lesz. Az együttes front-
embere a békéscsabai szárma-
zású Pribojszki Mátyás, aki ma-

napság az egyik legismertebb 
kortárs magyar szájharmonikás 
Európában, itthon elsősorban 
a blues rajongók számára vált 
népszerűvé virtuóz zenei játé-
kával. A zenészt korábban már 
hangszere világbajnokának is 
megválasztották. Az elmúlt 20 

évben több kontinensen, mint-
egy harminc különböző ország-
ban lépett fel zenekaraival, ál-
landó résztvevője európai blues 
fesztiváloknak. A művész több 
mint tíz éve hozta létre a jazz- 
és bluesmuzsikusokból álló, 
aranylemezes Pribojszki Má-
tyás Band-et. A csapat tagjai 
trióként is rendszeresen kon-
certeznek. A békési koncert 
február 28-án, szombaton 20 
órakor kezdődik, a belépőjegy 
1000 Ft-ba kerül, a Békés Kár-
tya tulajdonosoknak ötven szá-
zalékos kedvezmény jár.  Zs. I.

Roma Kulturális Napok könyvtárunkban is
A Békés Megyei Könyvtár februárban háromnapos, négy te-
lepülésen zajló kulturális programsorozatot szervezett, ennek 
február 13-i helyszíne városunk Püski Sándor Könyvtára volt.

A délelőtti zenés meseelőa-
dást a gyermekkönyvtárban a 
Békéscsabai Jókai Színház két 
színművésze, Vadász Gábor 
és Czitor Attila adták óvodá-
soknak, kisiskolásoknak, fel-
sősöknek, nagy sikert aratva a 
gyerekek körében. De a ván-
dorkomédiás Berta János is 
alaposan megnevettette a kis-
is kolásokat mókázásával, mu-
latságos meséivel, előadó-mű-
vészetével.

A délutáni, felnőtteknek 
szánt programok is színesek 
voltak. A nomád ősök, azaz a 
cigányság ezeréves vándorútját 
járta be a közönséggel az Újkí-
gyóson született, jelenleg Bu-
dapesten élő József Attila-dí-
jas író, költő, Rostás Farkas 
György. A Roma Táncház al-
kalmán a talpalávalót a szege-
di Rozsdamaró Zenekar húzta. 
Bodoczki Ernő bőgő- és basz-
szusgitárművész és Varga Tiva-

dar zongoraművész nem csak a 
muzsika szárnyán szárnyalt, ha-
nem fiatal koruk ellenére ko-

moly életbölcsességeket fogal-
maztak meg prózában is a ze-
neművészetről, a hitről, a kitar-

tásról, a szorgalomról, az útke-
resésről, az ember mindenko-
ri céljáról. Mondandójuk nem 
pusztán a fiatalokat, hanem az 
idősebbeket is megérintette.

A nap utolsó rendezvénye is 
nagyon hasznos volt, amelyen a 
sokak által ismert Ásós Géza, 
a békési Kira Vendéglő tulaj-
donosa tartott előadást a roma 
gasztronómia sajátosságairól, 
és ezt követően megkóstolhat-
tuk a vendéglő leghíresebb éte-
lét, a cigánykáposztát (töltött 
káposzta), valamint az általuk 
készített házi vékony és vastag 
kolbászt.  Zsombok Imre

Rostás Farkas György író előadásán a könyvtárban.
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Minősítették 
a kultúrházat  

A Békés Városi Kecskemé-
ti Gábor Kulturális, Sport és 
Turisztikai Központ 2014-ben 
hat szakmai területre adta be 
az igényét a Minősített Köz-
művelődési intézmény címre. 
A cím azoknak a közművelő-
dési intézményeknek adomá-
nyozható, amelyek a közmű-
velődés minőségfejlesztésének 
alkalmazásával kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak és a 
minősítés esetén a cím viselé-
sére az intézmény három évig 
jogosult. A díjazott 15 szerve-
zet egyikeként a fővárosban a 
békési kultúrházat képviselő 
Koszecz Sándor igazgató ve-
hette át a minősítést Dr. Hop-
pál Pétertől, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kul-
túráért felelős államtitkárától.

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS OKLEVELET ADÓ

MASSZŐR
TANFOLYAM

Indul: Orosházán 
március 5-én,
Békéscsabán 
március 7-én.

ÁR: 39 000 Ft
RÉSZLETFIZETÉS, 

AKCIÓS 
KEDVEZMÉNYEK!

Érd.: 06-70-944-6427
Nyilvántartási sz.: 00777-2012

Kiemelt figyelmet 
kapnak idén a biciklisek

Békés megyében 2014-ben 
az előző évihez képest csök-
kent a személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési balesetek 
és ezen belül a halálos szeren-
csétlenségek száma. A kerék-
párosok viszont több balesetet 
okoztak 2014-ben mint egy 
évvel korábban, és a kerékpá-
rúton bekövetkezett személyi 
sérüléssel járó esetek száma is 
emelkedett – derült ki a Békés 
Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság ülésén. 

Ebben az évben balesetmeg-
előzés szempontjából emiatt ki-
emelt figyelmet kapnak a ke-

rékpárosok és a gyalogosok – 
mondta el Hudák Pál rendőrez-
redes, a bizottság elnöke. A sza-
bályok megismertetését célzó 
kiadványok készítése és terjesz-
tése mellett a szervezet idén is 
számos rendezvényt tart majd. 

Lakosság előtt a város 
gazdasági programja

A rendelőintézet, az uszo-
da, a kulturális központ, továb-
bá a Rákóczi utca 8. szám alat-
ti és a Szánthó Albert utca 3. 
szám alatti iskolaépület is nap-
elemeket kap, amennyiben nyer 
az erre a célra benyújtott pályá-
zat – mondta el sajtótájékozta-
tóján izsó Gábor. A polgármes-
ter hozzátette, hogy a 150 millió 
forintos pályázat jelentős energia 
megtakarítást eredményezne. 
Az ilyen jellegű szerkezetekkel 
az éves energiafogyasztás költsé-
ge a nulla közelében lehet. 

izsó Gábor tájékoztatást 
adott arról is, hogy elkészült 
az önkormányzat következő 
ötéves gazdasági programja, 
melyet megvitatásra közrebo-
csátanak. A helyzetelemzésből 
kiinduló tervezet a fejlődést 
szolgáló beruházások hatása-
it is bemutatja. A programot 
február 26-án lakossági fóru-
mon lehet megismerni és véle-
ményezni. 

Mucsi András tanácsnok, 
az ügyrendi bizottság elnö-
ke arról számolt be, hogy a 

közelmúltban megváltozott 
az önkormányzati törvény, 
amely mások mellett bevezet-
te a méltatlanság jogintézmé-
nyét. Méltatlan lehet a kép-
viselőségre például az, akinek 
adótartozása van. A képvi-
selőknek október óta volt le-
hetőségük beszerezni a ható-
ságtól az igazolást arról, hogy 
nincsen köztartozásuk, erre a 
képviselők figyelmét az ön-
kormányzat több ízben fel-
hívta.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Télvégi munkák a kertekben
Február van: most lehet ritkítani a fák koronáját. 
A törzstisztogatás után következik ez, mert csak 
a napsütötte, széljárta ágak között biztonságos a 
kártevők elleni védekezés és a gyümölcsérés. Az 
őszibarack és a szőlő termőre metszését ne si-
essék el! Várjanak türelemmel mindaddig, amíg 
a rügyek kissé duzzadni kezdenek és maguk-
tól jelzik, milyen hosszú termő-
csapokat kell hagyni ahhoz, 
hogy jó termés legyen. Addig 
is igen fontos a  termő szőlő-
tőkék harmat-gyökerezése. A 
tőkék körül ki kell bontani a 
földet, hogy a harmatgyökere-
ket tőből lemetsszük. Szükség 
van erre azért is, mert ha elmulasztjuk, akkor a 
tőke elválhat régi gyökerétől és saját gyökerén 
él tovább, amit könnyen megtámadhat a filoxéra. 

Ha a föld fagya kiengedett, ne késle-
kedjünk a korai zöldségek vetésével. Csak 
az ősszel felásott talajba lehet - gereblyé-
zés után - idejében vetni. Azokat a mag-
vakat vethetjük korán, amelyek alacsony 
hőmérsékleten is csíráznak és az átme-
neti talajmenti fagyoktól nem károsod-
nak. Ilyen a borsó, a sárgarépa, a petre-
zselyem, a spenót, a vöröshagyma, a hó-
napos retek, a fejes saláta és a mák. A 
borsót 5-6 cm mélyre kell vetni. Az apró 
magvakat viszont sekélyen, 2-3 cm mély-
re vessük. A túl sűrűn vetést később ki kell 
egyelni, mert ha nem, hitványak lesznek. 
Ezt drazsírozott magok vetésével kerülhet-
jük el. Az apró magvakat egy erre a cél-

ra kikísérletezett vivőanyaggal veszik kö-
rül. Minden drazséban csak egyetlen mag 
van, de minden drazséban van egy mag! 
Drazsírozásra csak elit minőségű ma-
got használnak, így a jól elvetett drazsé 
egyenletes kelést tesz lehetővé. Az ilyen 
mag keléséhez folyamatosan nyirkos ta-

lajra, öntözésre van szük-
ség. 

A lassan, vontatottan 
csírázó magok (petre-
zselyem, vöröshagyma, 
pasztinák) 3-4 hétig is el-
fekszenek a talajban. Ez 
idő alatt a gyomok kikel-

nek és elnyomják a később kelő, gyámol-
talan haszonnövényeket. Ezért a lassan 
kelő magvakat ajánlatos jelzőnövények 
magjával keverve vetni. Erre a célra al-
kalmas a hónapos retek, vagy a fejes sa-
láta. 

Hozzákezdhetünk a palántanevelés-
hez is. A korai fejes saláta, karalábé, 
korai fejes káposzta, korai kelkáposz-
ta és brokkoli magot még február végéig 
el kell vetni! A magvetésből hat hét alatt 
serdülnek kiültetésre alkalmas palánták. 
Az a tapasztalat, hogy amit ilyenkor el le-
het végezni, azzal a munkával most kell 
foglalkozni, mert márciusban, áprilisban 
annyi a kertész dolga, hogy azt se tudja, 
mihez kapjon. Márpedig a tavaszi kerti 
tennivalókat csak elmulasztani lehet, el-
odázni, elhalasztani nem!

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A DAru utcA 10. sZámú háZ
népi építészeti szempontból – szakembe-

rek szerint is – különlegesen értékes a Daru 
utca 10. számú paraszt-
ház. Az átalakított épü-
let oromfalán egykor 
látható volt az 1873-as 
építési évszám. Az épí-
tett értékeinket figye-
lemmel kísérőknek jó 
hír, hogy a jelenlegi tu-
lajdonos, Kocsor Gábor 
vissza szeretné állíttatni 
az eredeti homlokzatot, 
az építési évszámmal 
együtt. Köszönet ezért 
Kocsor úrnak. A Kocsor 
család az 1880-as évek 
végén vette meg a házat 
egy özvegyasszonytól, s 
azóta is a Kocsor családé 
az építmény. itt élt Ko-
csor Mátyás és felesége, 
B. Szabó Erzsébet, a hí-
res kisgazda politikus, 
B. Szabó istván rokona. 
Később élt még itt Ko-
csor Mátyás és felesé-
ge, Tar-Püski Julianna. Rövid ideig lakott itt 
nagy-Gáspár Sándor kereskedő is. 

A lakóház földszintes, nyeregtetős. Két 
ablakkal néz az utcára. Az ablakok és az át-
alakítás miatt befalazott tornácnyílás felett 
egyenes szemöldökpárkány húzódik. Az ol-
dalhomlokzaton még az eredeti faoszlopos 

tornác található. Az épület alaprajzi elrende-
zése szoba-konyha-szoba-kamra, hátul a ga-

bona tárolására szolgá-
ló kamra. Az utcai szo-
bában áll a búbos ke-
mence. A konyhában 
részben megmaradt a 
szabadkémény. Figye-
lemre méltó a kamrá-
ban fennmaradt hom-
bár faszerkezete, itt tá-
rolták a gabonát.

Még egyszer szeret-
ném kiemelni a jelen-
legi tulajdonos, Kocsor 
úr erőfeszítését, amit 
e népi építészeti érté-
künk megmentése ér-
dekében tesz. Tekin-
tettel, hogy városunk-
ban rendezik meg két-
évente a népi építészek 
országos konferenciá-
ját, ha majd eredeti ál-
lapotában újra látható 
lesz ez a parasztház, ér-
demes ide is elhívni a 

szakembereket, hogy saját szemükkel lássák a 
Békésen folyó értékmentést. /Köszönetemet 
szeretném kifejezni a Békés Megyei levéltár 
igazgatójának, valamint a Békési Fióklevél-
tár dolgozóinak, amiért lehetővé tették a ház 
eredeti állapotáról készült fotó közlését, azok 
kutatását./ Bíró György, városvédő

2014.12.12.

Sajtóközlemény

napelemeS rendSzer telepítéSe  
a VaSker pluSz kft. telephelyén

A Vasker Plusz Kft. 25,48 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi 
Terv „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 
pályázati kiírásán. A több mint 39 millió Ft összköltségvetésű projekt keretében egy új 
napelemes rendszer került kialakításra a vállalkozás békési telephelyi épületén.
A projekt fő célkitűzése a napelemes rendszer beszerzésével az épület működtetéséhez szük-
séges villamos energia környezetbarát és gazdaságos módon történő biztosítása.
A csúcstechnológiát képviselő eszköz gyors megtérülési idejének köszönhetően a kezdeti na-
gyobb volumenű beruházás hamar megtérül. A cég a környezetvédelmi szempontokat mindig 
is előtérbe kívánta helyezni a fejlesztések során, ezért a fejlesztés indokoltságát szemléletünk 
és az elérni kívánt cél közösen adja. A projekt az 5630 Békés, Szarvasi utca 66. hrsz.: 3737. 
alatt valósult meg.
A megvalósult beszerzés főbb elemei:

1. Yingli YL 240 típusú napelemek felszerelése, installálása 208 db
2. SMA STP 15000TL-10 típusú inverter felszerelése, installálása 1 db
3. SMA STP 17000TL-10 típusú inverter felszerelése, installálása 2 db.

A projekt eredményeképp a vállalkozás villamos energia-használatának költségét illetően jelen-
tős csökkenés várható.
A projekt az az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.
További információ kérhető:
VASKER-PLUSZ Vashulladék Forgalmazó Kft.
5630 Békés Cseresznye utca 22. Elérhetőség: info@vaskerplusz.hu

Megnyílt 
a good Báj Biokozmetika

– Mitől bio a Biokozmetika?
–  Azért, mert száz százalékban vegyszermentes és illatmentes kozmetikumokat, hide-

gen sajtolt olajokat használunk, melyek hipoallergének, vagyis az allergiásoknak is 
ajánlottak.

– Milyen kezelések érhetők el itt?
– A hagyományos kezelések mellett ajánlom a speciális kezeléseket.

  Kollagén indukció mezopennel: 300-400-szorosan növeli a kollagén rostok terme-
lődését

 Ázsiai mélyhámlasztás: 6 nap alatt új bőr
 Francia feszesítő arcmasszázs: a leglátványosabb arcmasszázs – azonnal élmény
  Aromaterápia: a legősibb kezelés az illóolajok erejével, nemcsak a bőrre, hanem a 

testre és a lélekre egyaránt

  Cukorgyanta: csak természe-
tesen

  Lávaköves kényeztetés: arc-
ra, nyakra, dekoltázsra

  Mélyrétegű  ráncfeltöltés,  
 aknés bőr kezelése a lézer 
erejével

good Báj Biokozmetika
Békés, Széchenyi tér 4/2.,  
a Posta mellett

Dr. Péter Sándorné Edit 
mesterkozmetikus

Előzetes bejelentkezés: 
30/477-17-29

Keressen fel!

Kérjük, ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át 

A „Békési Fürdőért” Közhasznú 
Közalapítvány javára! 

Adószám: 18386169-1-04
Számlaszám: 

1998707-06278340-10000001 
Erste Bank
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házasságot kötöttek: 
oláh Roland és Cinanó 
Henrietta.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Rabatin 
Gábor (83 évesen), özv. 
Szatmári Gáborné Tö-
mösközi ilona (94), özv. 
Gyucha Jánosné Pusztai 
Anna (87), Veres imre (85), 
Vince Julianna (75), Zuba 
János (57), Gyebnár Ferenc 
(83), Püski Gábor (70, Ka-
mut), lele József (78), özv. 
Szatmári Gáborné Hidvé-
gi Zsuzsanna (67), Dr. Sza-
bó Ferencné Dr. Gelegonya 
Katalin (83), lászló Gábor 
(65), özv. Bereczki Mihály-
né lipcsei Eszter (85), Er-
délyi János (81).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

Február
Február, hol a nyár - 

mondhatnánk mi is, de 
a mai „cseles időjárási 
rend” szerint lehet, hogy 
már nyakunkon is a me-
leg idő, például rögtön az 
áprilisi fagyok után… S 
míg ezt találgatjuk, da-
lol gathatunk is akár:
Tavaszi szél vizet áraszt, 
virágom, virágom
Minden madár társat vá-
laszt, virágom, virágom
Hát én immár kit válasz-
szak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virá-
gom, virágom
Zöld pántlika könnyű 
gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fúj-
ja, virágom, virágom
De a fátyol nehéz gúnya, vi-
rágom, virágom
Mert azt a bú földig húzza, 
virágom, virágom

A régi csángó-szé-
kely-magyar népdalt 
mindenki tudja, de lehet, 
hogy kevesen gondolkod-
nak el mondanivalóján, 
mögöttes tartalmán, a 
szélen, mint többértelmű 
visszatérő motívumon, a 
víz-szerelem, madár-em-
ber, zöld pántlika-gond-
talan fiatalság, fátyol-há-
zas élet (főleg, ha nem a 
szerelmesemhez kell hoz-
zámennem) párhuzamán. 
Pedig sokszor nagyon ér-
demes keresni az automa-
tikusan dúdolt, énekelt 
népdalaink mélyebb ér-
telmezését.

Február az év második 
hónapja a Gergely-nap-
tárban, szabályos években 
28, szökőévekben pedig 
29 napos. Jégbontó, böjt 
elő hava. nevét Februus-
ról, a megtisztulás római 
istenéről kapta. Hagyo-
mányosan februárra esik 
a farsang időszakán be-
lül a legtöbb bál, mulat-
ság. De februárra esik a 
farsang vége és egyben 
csúcspontja is, a „farsang 
farka”: a hamvazószerda 
előtti, farsang-vasárnap-
tól húshagyókeddig tar-
tó időszak. és 1945 feb-
ruárban zajlott a nekünk 
nem túl jó emlékű jal-
tai konferencia is. Állan-
dó ünnepei közül érdeke-
sebb a köztársaság nap-
ja (1.), a Gyertyaszente-
lő Boldogasszony ünnepe 
(2.), Szent Balázs ünnepe 
(3.), Szent Bálint napja 
(14.) nemzetközi férfinap 
(19.), Szent Péter szék-
foglalása (22.), a kommu-
nista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja (23.). 
Mátyás napja (24.): Jeget 

olvaszt Mátyás, hogyha 
talál, s ha nem talál, ak-
kor bizony csinál.

Február 2-án, Gyertya-
szentelő Boldogasszony 
napján a katolikus temp-
lomok körül sok helyen 
körmenetet tartanak, és 
ilyenkor kerül sor a gyer-
tyaszentelésre is, mely a 
néphit szerint megvéd a 
gonosz szellemektől. A 
gyertyaszentelő ünnepé-
hez tavaszjóslatok kap-
csolódnak. Ha a medve 
- egyes helyeken a borz 
- gyertyaszentelő napján, 
február 2-án kijön az od-
vából és meglátja az ár-
nyékát, akkor visszabú-
jik és alszik tovább, mert 
hosszú lesz a tél. Ha jő’ 
Gyertyaszentelő, az íziket 
szedd elő” - mondják ma 
is Békésen. Ha viszont 
borús idő van, akkor kint 
marad a maci-borz, mert 
rövidesen jön a tavasz.

Február 3-án, Szent 
Balázs napján szokás a 
balázsolás, amikor a to-
rokbajokat és más bajo-
kat kivédendő a pap két 
gyertyát keresztbe téve 
sajátságos imát mond az 
elé járulóknak.

A farsang gondolatkö-
re elsősorban a házasság 
témája körül forgott. A 
legények a muzsikusok-
kal végigjárták a falu ut-
cáit, a lányos házak előtt 
táncoltak, és megtáncol-
tatták a házbéli lányt is. 
A köszöntők és felvonu-
lások evés-ivással, vala-
mint a táncházban vagy 
fonóházban tartott közös 
táncmulatsággal, bállal 
zárultak. A farsangi bá-
lok fontos szerepet ját-
szottak a párválasztás-
ban. A sok étel fogyasz-
tásától az év bőségét re-
mélték. A horoszkóp sze-
rint a vízöntő és a halak 
jegye esik erre a hónapra, 
és e hónap jeles szülötte 
Brassai Sámuel, Szilárd 
leó, Jászai Mari, Jókai 
Mór, Bolyai Farkas, Ha-
jós Alfréd és e sorok sze-
rény aláírója is, Mátyás 
nagyfiá val együtt.

Jegyzet

Pálmai Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 
FEBRuÁR 21-28. 

Turul Patika (Piac tér)
FEBRuÁR 28-MÁRCiuS 7. 
oroszlán Patika (Kossuth u.), 

MÁRCiuS 7-14. 
levendula Patika (Csabai u.).

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.

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki 

Veres Imre 
kéményseprő 

temetése alkalmával 
együttérzését fejezte ki. 

A gyászoló család

Kiskorúaknak kínáltak 
tiltott szereket

A Békési Rendőrkapitány-
ság új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárást indított 
két férfi ellen. A rendőrka-
pitányság, valamint a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
„Körös” közterületi támoga-
tó alosztályának rendőrei feb-
ruár 12-én fogták el őket Bé-
késen. A 22 éves Sz. József és 
a 30 éves n. Jenő a nyomozás 
eddigi adatai alapján megala-
pozottan gyanúsíthatóak az-
zal, hogy Békés városában 18. 

életévüket be nem töltött fi-
ataloknak új pszichoaktív 

anyagokat adtak el. A házku-
tatások során a rendőrök nö-
vényi törmeléket, fehér port, 
tablettákat foglaltak le tőlük, 
melyeket szakértői vizsgálat-
ra küldenek. Egy harmadik 
férfit is gyanúsítottként hall-
gattak ki a Békési Rendőrka-
pitányságon. A 35 éves n. Ti-
bor nylon tasakokban tartott 
magánál különböző kábító-
szergyanús anyagokat, ezért 
ellene kábítószer birtoklás 
vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás.

Lakosság előtt a város 
gazdasági programja

(Folytatás az 1. oldalról)
 Ennek ellenére Szalai lász-

ló (MSZP) február közepéig 
nem tudta bemutatni az iga-
zolást, sőt a nAV arról adott 
tájékoztatást az önkormány-
zatnak, hogy nem áll módjá-
ban ilyet kiadni. Ezek miatt 
az ügyrendi bizottság azt a 
határozatot hozta, hogy meg-
szünteti a képviselői tagságát, 
mert méltatlan a képviselő-
ségre. Mucsi András hangsú-
lyozta, hogy a törvény betar-
tásának szellemében jártak 
el a döntés meghozatalakor. 
Szalai a Békés Megyei Hírlap-
nak úgy nyilatkozott, hogy él 
a jogorvoslati lehetőségekkel, 
az ügyet nem hagyja annyi-
ban. 

Kilenc-egy arányban ugyan-
akkor a testület úgy döntött, 
hogy nem áll fenn gazdasági 
összeférhetetlenség izsó Gábor 
esetében. Vele szemben Szalai 
lászló kezdeményezett vizs-
gálatot. A polgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta: va-
gyonnyilatkozatát saját Face-

book oldalán nyilvánosságra 
hozta. Mint hozzátette: a sze-

mélyeskedést elutasítja és nin-
csen takargatnivalója.  sz. K.

Sajtótájékoztatót tartott Izsó Gábor és Mucsi András.
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Ivólé az ovisoknak
Ötezer liter sütőtök-, cékla- és almalevet állítottak elő vá-

rosunkban az elmúlt időszakban a Start munkaprogramban 
termett zöldség és gyümölcs felhasználásával közmunkások 
– mondta el izsó Gábor. A tartósítószert és más adalékanya-
got nem tartalmazó, így 100 százalékos és egészséges ivóle-
vet folyamatosan kapják a békési óvodások és bölcsődések, 
de a nagyközönség is megkóstolhatja, mivel a piacon is érté-
kesítik ötliteres befőttesüvegekben. 

 Lapunkat
kéthetente 
keresse a 

posta Ládájában! 
Ha nem kapja meg, 
ezt a számot hívja: 

30/263-95-95.
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Csendesül...
mIt rEjt AZ álArc?

Február múltával a „farsangi álarcok” is feledésbe merülnek, de 
a mindennapokban viselt álarcok használata már észrevétlenül ré-
szévé vált az életünknek. Más képet mutatunk, mint ami a való-
ság. A Biblia ezt úgy nevezi: képmutatás. Ma milyen képmutató 
álarcot használ a világ és benne az ember? Talán már mindenki 
találkozott a megfelelés álarcával, de kinek is akarok igazán meg-
felelni? istennek, társadalomnak, családnak, munkahelynek, isko-
lának, barátoknak, stb? Miért is vesszük fel a megfelelés álarcát? 
Azért, mert igazából szükségünk van arra, hogy szeressenek, elfo-
gadjanak, megbecsüljenek, értékeljenek, tiszteljenek, emberként 
bánjanak velünk. A Bibliában isten ezt mondja: „az isten pedig 
mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még 
bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt.” (Római levél 5:8)

isten a szeretetével már megelőzött minket, mielőtt a kép-
mutatás álarcát felvehettük volna. Mindezt abban nyilvánította 
ki, hogy Jézus eljött az emberért szeretetből, hogy az Ő szerete-
te miatt ne kelljen álarcot viselnünk, hanem vállalhatjuk őszin-
tén, hogy kik és milyenek vagyunk. De akarom-e felvállalni azt, 
hogy szükségem van az Ő szeretetére, vagy inkább az álarcom 
mögé bújok?

Krizsanyik Győző, lelkipásztor    

BEsZél rólA AZ OrsZáG
2014 negyedik negyedévében, a piaci várakozást jócskán 

meghaladva, 3,4 %-kal nőtt a nemzeti Össztermék, így to-
vábbra is stabil és erős a gazdasági növekedés – mondta 
Varga Mihály miniszter. A tavalyi évben jóval a várt felett, 
3,5%-kal bővült a magyar gazdaság, így az idei kilátások is 
javultak: hazánk növekedése meghaladhatja a hivatalos, elő-
rejelzését (2,5%). Az Eu-ban a magyar növekedés élvonal-
ban van. Magyarország jó úton jár, a növekedés szerkezete 
stabillá, kiegyensúlyozottabbá és hosszú távon is fenntartha-
tóvá vált, hiszen szinte minden ágazat dinamikus növekedést 
mutat. A fizetési mérleg masszív többletet ért el, az állam-
háztartás hiánya lényegesen 3% alatt maradt. Az erős növe-
kedési adatok az adósság csökkenését is elősegítik. A tartós 
gazdasági növekedés a foglalkoztatás jelentős bővülésével is 
párosul, a foglalkoztatottak száma több mint 170 ezer fővel 
bővült, amihez versenyszféra is számottevő mértékben hoz-
zájárult. Az autóipar, a beszállító ágazatok, az építőipar nö-
vekedése 5-7%. A növénytermesztésben és az állattenyész-
tésben is erőteljes növekedés volt. A turisztikai és kiskeres-
kedelmi forgalom kiemelkedően teljesített. A beruházások 
további növekedése várható idén is, amit az Eu-s források 
beáramlása, és a növekedési Hitelprogram is segít.

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

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

In memoriam 
Lele József

Szétszórta minden kincsét.
Letette szemüvegét,
kalapját megemelte
s csendesen elszökött,

de a meleg szempár,
a biztató mosoly,
a belőle áradó bizonyosság
még itt van valahol.
Örökül hagyta
a szeretet alázatát.
A diákodban
sok szépet, jót láss
s ne keress hibát!

Szétszórta minden kincsét
és csendesen elszökött.
A helye üres s ez fáj.
Emléke él. Az örök.

Gugé

Várjuk a keresztrejtvény megfejtéseket
Emlékeztetjük tisztelt olvasóin-

kat, hogy a 2015-ös Békési Kalen-
dáriumban – most először – nyere-
ményjátékot hirdetve tettünk közé 
keresztrejtvényt. Az ezer példány-
ban kiadott Kalendárium már el-
fogyott a boltokból és bizonyára so-
kan megfejtették a rejtvényt is. Aki 

szeretné próbára tenni a szerencsé-
jét, a megfejtést a kiadványban kö-
zétett nyereményszelvénnyel együtt 
március 31-ig küldheti el nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban a Békés 
Újság 5630 Békés, Petőfi u. 20. szám 
alá címezve, vagy még egyszerűbb, 
ha bedobják a Cerka Papírboltban 

és a Fakuckó Játékboltban találha-
tó gyűjtőládába. A helyes választ be-
küldők között 2 db, egyenként tíze-
zer forintot vásárlási utalványt sor-
solunk ki, míg további 10 szerencsés 
nyertesnek ingyenesen juttatjuk el a 
következő, 2016-os Békési Kalendá-
riumot. Várjuk megfejtéseiket! 

Majdnem ötszázan a Sportbálon
Február 15-én hatodik alka-

lommal rendezték meg a Bé-
kési Sportbált. A csodásan fel-
díszített Sportcsarnokban re-
kordszámú vendég, több mint 
480 ember táncolt az An-
tovszki Band zenéjére. A bál 
fővédnökét, Farkas Zoltánt le-
döntötte a lábáról az influen-
za, így a megnyitó beszédet 
Dankó Béla, a térség ország-
gyűlési képviselője tartotta 
meg. izsó Gábor polgármester 
pohárköszöntője után a Be-
lencéres néptáncegyüttes, a 
linea Aerobik Klub és a lau-
ri Promotion Fitnesz Szakosz-
tály fiataljai szórakoztatták a 
vendégeket. A bált megtisz-
telte jelenlétével Vaskuti ist-
ván olimpiai bajnok, a nem-
zetközi Kajak-Kenu Szövetség 
alelnöke, Wichmann Tamás 
olimpiai ezüstérmes kenus és 

Schmidt Gábor, a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség főtitká-
ra. A rekord számú bevétel-

ből az idei évben is a békési 
sportszervezeteket támogatják 
a szervezők, és itt is szeretnék 

megköszönni mindenkinek a 
segítséget, aki hozzájárult az 
idei bál sikeréhez.

Fergeteges buli volt a rekordokat döntő hatodik Sportbál.
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RAJZPÁLYÁZAT!
Békés Város Önkormányzata és a

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

rajzpályázatot hirdet
„A Föld napjához” kapcsolódóan

rajzolni, festeni szeretô gyerekeknek.
TÉMAKÖR:

szelektív hulladékgyûjtés az otthonunkban.
Egy pályázó egy alkotást adhat be!

Induló korcsoportok:
• óvodások
• általános iskola 1–2. osztály
• általános iskola 3–4. osztály
• általános iskola 5–6. osztály
• általános iskola 7–8. osztály
• középiskolások

Leadási határidô: 2015. április 22., 16 óra

Leadás helyszíne:
5630 Békés, Verseny u. 4. (a BKSZ Kft. ügyfélszolgálati irodája)

DÍJAZÁS: korcsoportonként az elsô 3 helyezett kerül díjazásra.

NYEREMÉNY: 3000 Ft, 4000 Ft és 5000 Ft vásárlási utalvány.

FELHÍVÁS
A Köztársasági Elnök a 98/ 

2015. (II. 11.) KE határozatá-
val 2015. március 7. és ápri-
lis 30. napja közé eső időtar-
tamra tűzte ki a bíróságok 
ülnökeinek választását.

A járásbíróságok ülnökeit a 
bíróság székhelye szerint illeté-
kes helyi önkormányzat, illetve 
települési nemzetiségi önkor-
mányzatok képviselő-testüle-
tei választják meg. A törvény-
szék valamint a közigazgatási 
és munkaügyi bíróságok ülnö-
keit a megyei közgyűlések, a 
megyei jogú városok közgyű-
lései és a területi nemzetisé-
gi önkormányzatok képvise-
lő-testületei választják meg.

A Békési Járásbíróság mel-
lé választható ülnököket Békés 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete és a békési nemze-
tiségi önkormányzatok képvi-
selő-testületei választják meg.

Bővebb információ a bekesvaros.
hu honlapon érhető el.  
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

FArsAnG Az 1. számÚ időseK KluBJáBAn
 A farsang a vidám bálok, 

mulatságok, időszaka, mely-
nek csúcspontja a karnevál, 
magyar nevén „a farsang far-
ka”. Ez a farsangvasárnaptól 
húshagyó keddig tartó utol-
só három nap, ami nagy mu-
latságok közepette, valójában 
télbúcsúztató is. A Békés Vá-
rosi Szociális Szolgáltató Köz-
pont idős ellátottjai évről-évre 
nagy várakozással készülnek a 
farsangra. idén is megrendez-

ték a hagyományos farsangi 
ünneplést.  Az idősek körében 
a farsangi mulatságok igen 
népszerűek, a játékos vetélke-
dő, a finom farsangi fánk, az 
élőzenés tánc, a jelmezes fel-
vonulás mind-mind elenged-
hetetlen része a rendezvény-
nek. Felejthetetlen élménye-
ket ad. Ezen programokkal 
méltóképp búcsúztatják a 
zord telet és üdvözlik a várva 
várt tavaszt.

szárAz vAGy hurutos KöhöGésről
Mielőtt megkezdenénk a köhögési tünet kezelését, min-

denképpen különbséget kell tenni, hogy száraz vagy huru-
tos köhögéssel állunk szemben, hiszen más a megoldás.

ha száraz köhögésünk van, sokszor úgy érezzük, hogy 
torkunk közepén egy gombóc van, vagy csiklandoz valami, 
amit mindenképpen fel kell köhögnünk.

A méz az egyik legjobb, amit bevethetünk ilyenkor. 
Amellett, hogy kiváló ásványi és tápanyagforrás, nyugtat-
ja a torkot. Akár önmagában vagy teában is alkalmazhat-
juk. Választhatunk méz ízű köhögéscsillapító szirupot vagy 
szopogató tablettát. A mézet fokhagymával, vagy tormá-
val is összekeverhetjük, sőt egy kis reszelt gyömbérrel is fel-
dobhatjuk. Ajánlott nagy dózis C-vitamin. Jól esik ilyenkor 
a torkunknak a meleg folyadék. Hársfa- és akácvirágból, 
papsajtlevélből, kakukkfűből esetleg kamillából érdemes 
teát főznünk, amelyek segítenek a köhögés csillapításában. 
Annak érdekében, hogy nyugodtan tudjunk aludni, fontos a 
megfelelő páratartalom, a párologtatóba pedig tegyünk né-
hány csepp eukaliptusz illóolajat.

ha hurutos köhögésünk van, a légutakban felgyülem-
lett váladéktól igyekszik megszabadulni a szervezetünk, 
amiben segíthetünk neki. 

Fontos, hogy éjszakára ne alkalmazzunk köptető, nyákol-
dó készítményeket és igyunk minél több folyadékot, mert 
hígítja a letapadt váladékot, amit így könnyebb kiköhögni. 
Jótékony hatású a csalán- és hagymatea, valamint a párás 
levegő. Ajánlott a lándzsás útifű szirup, a Borostyán szirup, 
az izlandi zuzmóból készült tabletta. itt is segít a nagy dó-
zis C-vitamin.

Amennyiben a tünetek a gondos kezelés ellenére sem 
enyhülnek, vagy tartósan 38 fok fölött van a lázuk, min-
denképpen forduljunk orvoshoz!

jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

csak katonásan
Jelenlegi interjúalanyom, Kádas lászló nem éppen a szavak 
embere, vagy legalábbis nekem ez a benyomásom. lényeg-
retörő válaszai is igazolják, hogy bármilyen tevékenységről 
legyen is szó, a legfontosabb az eredményesség érdekében 
a fegyelem.

- Úgy tudom, korábban ka-
pitányságvezető volt Mező-
berényben. Miként került a 
fegyveres testületbe?

- 54 éves vagyok. Békésen 
születtem, itt végeztem el az 
általános iskolát, majd a Sze-
gedi Kis istván Gimnázium 
matematika tagozatán érett-
ségiztem. Első diplomámat 
1983-ban Szentendrén a Kos-
suth lajos Katonai Főisko-
lán szereztem. Másoddiplomás 
képzés keretében végeztem el 
a Rendőrtiszti Főiskolát. Mun-
ka mellett végeztem el a Test-
nevelési Egyetem kétéves ké-
zilabda edzői szakát. 1989-ig 
katonatisztként, aztán 2007-
ig rendőrtisztként dolgoztam, 
majd élve a törvény adta le-

hetőséggel, 30 éves fegyveres 
szolgálati viszony letöltését 
követően nyugállományba vo-
nultam.

- Jelenleg kézilabdaedző?
- A Békési Férfi Kézilabda 

Klubnál a nagycsoportos óvo-
dától a felnőtt korosztályig 
bezárólag folytatunk képzést. 
Minden korosztályunkba vár-
juk a fiatalok jelentkezését. 

- A múlt a jövő is, hiszen 
rendvédelmi képzést is folytat…

- A kézilabda edzői mun-
kám mellett tanítok a Tisza 
Kálmán Közoktatási intéz-
mény békési egységében, ahol 
a rendvédelmi képzésben ve-
szek részt, mely évről évre 
egyre nagyobb kihívást jelent 
számomra.

- Rendőr, edző, tanár. Mi-
lyen a magánember?

- nős vagyok, három gyer-
mekem van. Aranka lányom 
30 éves, Skóciában él. Adri-
enn lányom 20 éves, hatszoros 
kick-box világbajnok, jelenleg 
a Testnevelési Egyetem hall-
gatója. Gábor 17 éves, a me-
zőberényi német kéttannyel-
vű gimnázium 11. osztályos ta-
nulója. Ő is sportol, K-1-ben 

többszörös magyar bajnok, 
Európa-bajnoki második he-
lyezett. Sajnos nagyon kevés 
szabadidőm van, azt megpró-
bálom a családommal együtt 
vízparton tölteni.  

Gugé

Következő interjúalanyunk 
Szilágyi Hajnalka, az Endrőd 
és Vidéke Takarékszövetkezet 
fiókvezetője lesz.

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet
felújított
fodrászüzletemben 
Békésen, a Sas utcában.
Polgárné
Izsó Annamária
fodrász

NYITVA TARTÁS:

hétfő, kedd, csütörtök:
8.00–14.00

szerda, péntek:
12.00–18.00

szombat, vasárnap:
zárva

márrriiiaa
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Kiesett, de nyert a Pankastic
A középdöntőből már nem 

jutott tovább a békési énekes-
nővel, Pálmai Pannával fel-
álló django-pop zenekar, a 
Pankastic a közmédia A Dal 
című műsorában. Az Eurovízi-
ós Dalfesztivál hazai válogató 
műsorában a Pankastic az el-
ső középdöntőben, február 14-
én lépett színpadra, de a zsű-

ritől kapott pontszám ezúttal 
nem volt elég a döntőhöz. Az 
öttagú zenekar ennek ellenére 
győztesnek tarthatja magát: 
a műsorban való szereplésük 
folytán rengeteg koncertfel-
kérést kaptak, és országszerte 
sokan megszerették a két vi-
lágháború közötti időket idé-
ző örömzenéjüket. 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI 
FÓRUMRA

Tervezett téma: 
Békés Város Önkormányzatának 
2015–2019 évi  
gazdasági koncepciója

Tisztelt Békésiek!
Békés város önkormányzatának gazdasági program-
ja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki, melyek meg-
szabják az önkormányzati döntések irányát, megfo-
galmazzák azokat az elképzeléseket, amelyek szer-
vesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléré-
séhez, megvalósításához a képviselő-testület meg kí-
vánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat. 

Izsó Gábor, polgármester 
2015. február 26-án (csütörtökön) 16 órától 

lakossági fórum keretében ismerteti 
a Békés város tervezett gazdasági koncepcióját. 

Helyszín: Békési Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Feldarabolta a lopott kerékpárokat
négy kerékpárt tulajdoní-

tott el egy ház udvaráról egy 
férfi Békésen. Az 58 éves bé-
kési H. József már korábban 
felfigyelt arra, hogy az ingat-
lan hátsó részénél nincs ke-
rítés, így akadály nélkül be 
tud jutni az udvarnak arra a 
részére, ahol a háziak kerék-

párjaikat tárolják. Összesen 
négy gyermek és felnőtt bi-
ciklit volt ott, melyeket janu-
ár 3-a és 4-e között ellopott. 
A kerékpárok vázait ottho-
nában feldarabolta és leadta 
egy fémfelvásárlónak, a ka-
pott pénzt elköltötte. A ma-
radék alkatrészeket, küllőket, 

gumikat egy ismerősének ad-
ta. A Békési Rendőrkapitány-
ság rendőrei a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható H. 
Józsefet  január 6-án állítot-
ták elő. A rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályán lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult elle-

ne büntetőeljárás, amely  feb-
ruár 12-én lezárult. Az eljárás 
iratait a Békési Rendőrkapi-
tányság a gyanúsított ellen vá-
demelési javaslattal küldte el 
a Békési Járási ügyészségre 
- adott tájékoztatást a sikeres 
nyomozásról a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság. 
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Hirdessen a Békési Újságban!
Minden harmadik hirdetését 

ingyen jelentetjük meg. 
keressen Minket!

Telefon: 30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@gmail.com
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Ingatlan 2 millió forintig

Téglagyári horgásztavon tulajdonrész el-
adó stéggel, filagóriával, tűzrakóval. Irány-
ár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/345-89-12.
Békés-Borosgyán III. horgásztó tulajdon-
rész van eladó. Irányár: 800 ezer Ft. Tel.: 
70/944-40-66.
Csallóközi u. 23. szám alatti 1722 m2-es 
telek bontásra való kis házzal eladó 1 mil-
lióért. Csatorna a telken. Érd.: 66/415-469.
Szécsénykertben kétszobás, komfor-
tos ház eladó. Irányár: 1,7 millió Ft. Tel.: 
30/760-51-54.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Egyszobás, vegyesfalazatú ház eladó Bé-
késen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/442-
45-75.
Lebontásra ház eladó. Irányár: 2,5 millió 
Ft. Érd.: 66/415-380.
Kamuton 2,5 szobás kockaház eladó. Ve-
gyes és gázfűtéssel, fürdőszobával. Irány-
ár: 2,8 millió Ft. 70/539-09-40.
Hajnal utca 2/1. alatt ház eladó 3,2 millió 
Ft-ért. Tel.: 70/771-12-34.
Doboz-Szanazugban kétszintes faház 
üdülő eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
70/29-55-559.
Békésen összkomfortos kertes ház eladó. 
Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 20/971-58-02.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Tarhoson ház eladó. Korszerű, nem ré-
gen épült, állattartásra is alkalmas. Irány-
ár: 4,5 millió Ft vagy megegyezés szerint. 
Érd.: 30/542-17-80.
Békésen a Hargita utcában vegyes fa-
lazású ház eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 
70/512-75-65.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Háromszobás családi ház felújítandó ál-
lapotban a Kispince utca 3. alatt eladó. 
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Dobozon a kövesút mellett háromszobás, 
vegyes falazatú összkomfortos családi 
ház kerttel, nagy konyhával, központi fű-
téssel sürgősen eladó 6 millió Ft-ért. Érd.: 
20/55-96-430. 
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
A Legelő u. 29/1. szám alatt kétszobás, 
nappalis, komfortos családi ház sürgősen 
6 millió Ft-ért eladó. Érdeklődi a helyszí-
nen vagy telefonon: 30/863-86-76. 
Békésen kétszobás, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 
30/237-82-84, 20/20-60-161.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69.
Karacson felújított 3. emeleti lakás és 
garázs eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel.: 
20/273-62-62. 
Ady utca 14/D-ben, Ii. emeleti, 50 m2-es, 
kétszobás, egyedi központi fűtéses, klímás 
lakás eladó. Ár: 7,3 millió Ft. Tel.: 30/949-
99-18.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval. 
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk nem vál-
lal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

InGAtlAn 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

es garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-
528-17. 

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó 
családi ház: három szoba, konyha, kam-
ra, spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín. 
Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 
66/417-560. 
2 + félszobás, gáz- és vegyes fűtésű, 
összkomfortos családi ház ipari árammal, 
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 
70/222-75-37.
Pesti utca 14. szám alatti összkomfortos, 
háromszobás ház garázsokkal, 200 m2-es 
asztalosműhellyel, 100 m2-es raktárral, 3 
fázissal eladó 9,9 millió Ft-ért. Tel.: 30/77-
60-302. 
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Gyulán, a Fürdő közelében összkomfortos, 
rendezett, alkuképes kis kertes ház sür-
gősen eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 
30/799-50-50.
Tetőtér-beépítéses, 2,5 szobás, két fürdő-
szobás, kétvécés ház a központhoz közel 
13,2 millió Ft-ért eladó. Kis kert, alsó épü-
let, két kocsibeálló. Tel.: 30/976-50-61, 17-
19 óra között.
Békésen a Cseresznye utcában kétgene-
rációs ház eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. 
70/512-74-65.
Asztalos utca 42. szám alatti ház eladó. 
A főépület 120 m2-es, mellékhelyiségek: 
kamra, pince, két garázs, ól, műhely, tá-
roló, kút. Irányár: 14,8 millió Ft. Érdeklőd-
ni ott.
Mezei utca 16. szám alatti 130 m2-es kivá-
ló állapotú összkomfortos (gáz + vegyes 
kazán) kétgarázsos családi ház + mellék-
épületek, nagy kert. 15,5 millió Ft. Tel.: 
30/77-60-302.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, 3 
szobás, ebédlős családi ház eladó. Fel-
újított, hőszigetelt, ipari árammal ellátott, 
melléképületes, teraszos. Irányár: 16 millió. 
30/9638-391

KIAdó InGAtlAn
A benzinkút mellett (Kossuth utca 26. 
alatt) üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 
30/528-61-41. 

InGAtlAnt KeReS
Két mérnök sürgősen albérletet keres Bé-
késen. Tel.: 30/469-15-75.
Városközponthoz nem messze lévő, há-
romszobás tégla kockaházat vennék. Tel.: 
30/518-07-28.

KeRt
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben két kvadrát kert el-
adó a járdás dűlőben. Tel.: 30/322-96-59.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség van. Érd.: 20/560-91-75.
Sebők kertben kövesúthoz közel zárt-
kert eladó. Tégla ház, villany, ásott kút, 
külön szerszámos, pince van. Érd.: 
66/416-747.
Kert eladó kövesút mellett bekerítve, gyü-
mölcsfákkal, gazdasági épülettel. Villany 
beépítve, vezetékes ivóvíz közel. Tel.: 
70/408-50-14.

JáRMű, AlKAtRéSz
Simson 51-es eladó. Briggs 4,5 LE rotaka-
pa eladó. Érd.: 30/457-23-02.
Használt, de jó MTZ alkatrészek eladók. 
Tel.: 30/32-29-659.
KYMCO 50 cm3 nagytestű robogó eladó. 
Tel.: 66/412-356.

50 cm3-es kerti traktor pótkocsival 150 
ezer Ft-ért eladó. 70/597-60-61.

állAt
Japán tyúkot vagy bármilyen díszbaromfi 
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/433-
79-89.
5 hónapos szuka farkaskutya eladó. 
66/412-058.
Bébipulyka tojó, keltetni való kacsa, liba, 
pulykatojás eladó. Békés, Raktár u. 24. 
70/881-93-00.
Hagyományos takarmánnyal hizlalt 200 
kg-os disznók eladók. 66/412-917.
Birkák eladók. 30/67-52-575.
Mangalica hízó eladó (kb. 190 kg, tápot 
nem evett). Tel.: 20/565-39-60.
Malacok eladók. 30/485-99-16.
Kakasok, jércék, kecskék, japánok el-
adók. 20/472-96-58.

táRSKeReSéS
65 éves magányos férfi keres 55-60 éves 
komoly asszonyt, káros szenvedélyektől 
menteset. 70/23-68-325.
27 éves vak fiatalember társat keres. Tel.: 
30/512-14-25.
64 éves nő keresi azt a 70-es férfit, aki 
szabadidejét megosztaná vele. 70/20-40-
112.

MunKát KeReS, AJánl
25 éves, háromgyerekes apuka munkát 
keres: idős személy gondozását, takarí-
tást, bevásárlást, bolti-piaci eladó, stb. 
Érd.: 30/716-58-46.
Középkorú nő munkát keres a délutáni 
órákra: takarítást, ház körüli munkát, va-
salást, egyebet. Tel.: 66/411-186, 17 óra 
után.

Műanyag és fa nyílászárók, redő-
nyök, párkányok forgalmazását, be-
építését vállalom! Érd.: 06-30/742-
48-57.

Délután négytől takarítói vagy ház körü-
li segítői munkát keresek. 70/657-05-66.
Mindenfajta ház körüli munkát keresek. 
Például fahordást, hasogatást, fűrésze-
lést, ásást, permetezést, veteményezést, 
fűnyírást. Tel.: 30/509-70-17.
Bármilyen munkát keresek. Favágást, hor-
dást, hasogatást, fűnyírást, bevásárlást 
és ebédhordást. 70/236-73-57.
Hajnali munkakezdéssel újság kézbesí-
tésére kézbesítőt keresünk. Tel.: 30/482-
00-80.

eGyéb 
Eladó: nagy szőlőprés zúzóval, káposz-
tagyalu, zsírosbödön, 10 és 20 kg-os mér-
leg, szekrények. 30/288-26-13.
Új eke laposvasak eladók. Tel.: 30/32-28-
659.
Gyermekruhák nagy választékban, olcsón 
eladók 200 Ft-tól 600 Ft-ig. Érd.: 30/716-
58-46.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény vi-
lágosszürke bútorlapból, modern kivitel-
ben eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Eladó: öntött vaskályha ajtók, álló kony-
haszekrény, csillár, esztergált fa oszlopok, 
szódásüvegek. Érd.: 66/416-747.
Alig használt rezgő-masszázsfotel láb-
masszírozóval eladó. 66/451-018.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, 
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülő-
garnitúra, 2 db zsírosbödön, szobafenyő, 
pálma. Érd.: 30/905-49-14.
Öntözőberendezés 100 m cső 3 db szó-
róhely, valamint vízszivattyú eladó. Érd.: 
66/415-226.
Eladó: gumikalapács, franciakulcs, 
duplarugós új kerékpárülés, nagy 1,5 kg 
kalapács, Amerikaner fúrógép, jó álla-
potú íróasztal, szerszámnyelek. 70/236-
35-37.
Szekrénysorok, asztalok, székek, kanapé, 
gáztűzhely, gázkémény, konvektorok, 22-
es húsdaráló, digitális keltetőgép, tojás. 
20/47-29-658.
Kiságyba való kókuszmatrac megkímélt 
állapotban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Szép füstölt szalonna eladó, 1300 Ft/kg. 
20/331-30-09.
Keresek varrógép taposó lábkapcsolót, 
32-es húsdarálót, kiskocsiba két kere-
ket, szőlőprést és kisebb méretű darálót. 
20/47-29-658.
Górés kukorica eladó. Tel.: 70/253-88-72.
Lomtalanítás, teljes hagyaték padlásról. 
Tel.: 30/83-53-124.

Nagyméretű vas satupad satuval 10000 
Ft-ért, erős csákány 1000 Ft-ért, vadonat-
új kézi háti permetező 20000 Ft-ért eladó. 
70/236-35-37.
Eladó: Hilti 72-es ütvefúró, 3 fázisú vil-
lanymotorok, benzines szivattyú, mester-
gerenda, cserép, tégla, szarufák, ablak-
szárnyak beüvegezve. 66/412-862.
Bontásból eladó cserép, tégla, kúpcserép, 
faanyag, deszka, gerenda, gázkémény, 
konvektorok, vízmelegítő, sínvasak, mal-
mikocsi, targonca, vaskályha, palackos 
gáztűzhely. 20/47-29-658.
Asztalosipari gépek (600-as szalagfűrész, 
vastagológyalu, asztalosmaró, kisipa-
ri körfűrészgép, szalagcsiszoló, kétzsá-
kos porelszívó stb.) eladók Békésen. Érd.: 
30/776-03-02.
Beépíthető csempekályha eladó. Mérete: 
194x110x54 cm. Tel.: 20/298-43-47.
Eladó: újszerű, kijelzős, felültöltős, 1200 
fordulatos mosógép, futószőnyegek, ab-
lak alá szerelhető munkalap. 30/30-530-
96-23.
Zanussi 3 fiókos fagyasztószekrény, Hajdú 
mosógép eladó. Érd.: 66/410-204.
Mindenféle lomját, üzemképtelen dolgait, 
egyebeket ingyen elszállítom. Tel.: 20/94-
50-726.
Újszerű állapotú 240 l-es hűtőláda eladó. 
Érd.: 30/626-14-31, 66/410-859.
Friss tehéntej és tejtermékek a Kikötő u. 5. 
alatt eladók. 30/492-49-40.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, üvegezett ab-
lakkeret, üvegezett bejárati ajtólapok, ajtók 
tokkal együtt. Érd.: 66/643-370.
Márciusi kiültetésre vennék 2 db kb. 4-5 
éves szép, szürke, sűrűágú ezüstfenyőt 
az előkertbe díszfának. Tel.: 66/414-007, 
este.
Eladó: szivattyú, rézkilincsek, japán ka-
kasok, bakancsok, mosogatótálca, te-
akályha, gyermektraktor, gyerekágy, 
pufajka, szobakocsi + WC. Érd.: 30/827-
59-97.
Felültöltős mosógép, színes tévé, futó-
szőnyegek beszegve, újszerű gáztűzhely. 
66/739-890.
Eladó: új szánkó, új gyapjútakarók, szer-
számok, bakelit hanglemezek, női-férfi 
bőrkabátok (eredeti bőr), női-férfi bundák. 
Tel.: 30/272-43-50.

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@gmail.com
maximális terjedelem 15 szó.

mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
leadási és beküldési határidő: március 3. kedd 12 óra

inGyEnES APRóHiRDETéS!

Apróhirdetések
Kilencvenéves Piroska néni

Czinner Károlyné szinte 
az egész eddigi életét annak 
szentelte, hogy állami gon-
dozásban élő gyermekeknek 
adjon szerető, családias ott-
hont. néhai férjével együtt 
olyan környezetet teremtet-
tek ezeknek a fiataloknak, 
hogy támogató környezetből 
tudják elkezdeni önálló, fel-

nőtt életüket. Akik most e so-
rokat olvassák, talán épp azok 
közé tartoznak, akik Czinner 
néni gondoskodását szemé-
lyesen is megtapasztalhatták. 
Ők mindannyian a város pol-
gármesterével együtt kíván-
nak még hosszú, boldog éve-
ket Piroska néninek 90. szüle-
tésnapja alkalmából. 

INGATLAN HIRDETMÉNY

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbe-
adásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlano-
kat:
s  Békés, Karacs T .u. 7. IV. 14. szám alatti 2 szobás, 59 

m2-es lakás. A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó.
s  Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alat-

ti üzlethelyiség (31 m2). Az induló bérleti díj: 17.500 
Ft+ÁFA/hó.
s  Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alat-

ti üzlethelyiség (122 m2). Az induló bérleti díj: 49.000 
Ft+ÁFA/hó.
s  Békés, Széchenyi t. 4. szám (hrsz.: 2236) alatti üz-

lethelyiség (290 m2). Az induló bérleti díj: 31.500,- Ft 
+ÁFA/hó.
s  Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 5. sorszámú (17m2) 

garázs. Az induló bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA/hó.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatla-
nokat:
s  Békés, Veres Péter tér 7/A 5/13. szám alatti 2 szobás, 

összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz: 7032/4/A/13). 
Vételár: 2.500.000 Ft.
s  Békés, Veres Péter tér 7/A 5/15. szám alatti 2 szobás, 

összkomfortos 54 m2-es lakás (hrsz: 7032/4/A/15). 
Vételár: 2.000.000 Ft.
s  Békés, Veres Péter tér 7032/10 hrsz, (240 m2) beépí-

tetlen terület. Vételár: 300.000 Ft.
s  Békés, Décseri utca 7033/25 hrsz, (209 m2) beépítet-

len terület. Vételár: 200.000 Ft.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. szám, 32-es iroda).

Benyújtási határidő: 2015. március 11. (szerda) 18 óra.

baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
AdoMányboltJA béKéSen! 

Használt ruhaneműt, háztartási eszközöket, 
könyvet, vagy gyermekjátékokat szeretne  

elérhető áron beszerezni? 

Keresse fel a baptista.Pont-ot! 
A baptista.Pontban folyamatosan „turkálós”  

jellegű adomány-gyűjtő vásárt tartunk. 

Cím: Fáy u. 11. (az Omnia mellett)
nyitva tartás:

keddtől péntekig: 9–12 óra, 13.30–17.30 között
http://baptistapont.gportal.hu

TAvAszI 
áRuk 

ÉRkEzTEk:
-  női-férfi-gyermek 

lábbelik
-  átmeneti  

kabátok
- angol divatáru
-  függöny, sötétítő

NiNcs köNyvelője? 
TELjES KöRű KönyVELéS  

gazdasági társaságok, 
alapítványok, 

egyéni vállalkozók részére.  
Adóbevallások készítése 

magánszemélyeknek. 
Időpont egyeztetés szükséges!

Békés, Hőzső u. 50. 
Tel.: 30/522-47-13.
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Egy nyelvet beszélünk
FlAKonGyűJtőK és sPenÓtBAKtereK

Állandó témaéhségben szenvedve a legna-
gyobb örömmel vettem, amikor nagyobbik 
fiam megkérdezte, magyar eredetű-e a pálin-
ka szó. Azzal a lendülettel el is kezdtem ne-
ki magyarázni, hogy bizony inkább tippelnék 
szláv eredetre, a –nka végződés miatt. A tisz-
teletlen gyermek azonban kötötte az ebet a 
karóhoz, így jöttem rá, hogy a pálinka már 
szerepelt e rovat témái között (többek között 
olyan összefüggésben, hogy nagy lajos kirá-
lyunk is fertőtlenítgetett ezt-azt – például a 
torkát – egy kis töménnyel, és nem lehetet-
len, hogy épp emiatt kímélték meg a járvá-
nyok), úgyhogy felesleges lenne megismétel-
ni, hogy valóban szlovák eredetre megy visz-
sza, annyira, hogy tótpálinka kifejezés is sze-
repelt egy korábbi nyelvállapotunkban.

Ámde a témában mélyebbre ásva magam 
behatoltam egy számomra eleddig teljesen 
szűznek számító területre, tudniillik a debre-
ceni egyetem hallgatóinak szlengszótárába. A 
logikai útvonal a következő volt: a házi páli-
kafőzést büntették, és főleg az Alföld területén 
szigorúan ellenőrizték is. Az ellenőrzést végző 
fináncokat pedig – zöld egyenruhájuk miatt - 
spenótbakternek, muslicakergetőnek becézték 
– persze nem a szemükbe. nos, itt lépett a kép-
be az agrár szakirány legújabb kori szlengje: a 
kereskedelem és marketing szakirány hallga-
tóit nevezik ma spenótkergetőknek, a környe-
zetgazdálkodás szakirány iránt érdeklődőket 
flakongyűjtőknek, a jövendő növényvédelmi 
szakembereit pedig nemes egyszerűen csak… 
csótányirtóknak. szilágyiné szabó ágnes

ProGrAmAJánlAtoK FeBruár 25. - márCius 10. Között

Február 25. szerda 16 óra
Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emlék-
napján.  Forradalmi emlékmű 

Február 28. szombat 18 óra
Tavaszváró Batyus Táncház. népi gyermekjátékok és 
mondókák tanulása. A táncházat Mahovics Tamás nép-
táncpedagógus vezeti,  közreműködnek Belencéres 
néptáncegyüttes táncosai. Zenél a Suttyomba Zenekar. 
Belépő: 18 éves korig ingyenes, felnőtteknek 500 Ft/fő.

Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

Február 28. szombat 20 óra
Probojszki Mátyás Trió fellépése. Bővebben lapunk 
címoldalán.

Kulturális központ

Március 7. szombat 19 óra
iii. Tavaszköszöntő akusztikus Palmetta nagy-
koncert. Vendég a Békési hagyományőrző Dalkör. 
Jegyárak: elővételben 990 Ft, az előadás napján 
1490 Ft.

Kulturális központ

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  10. hét                                                2015. március 2-6.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tarhonyaleves Lencsegulyás Almaleves
Reszelt 

tészta-leves
Karalábéleves

Tökfőzelék
Sertés pörkölt

Túrós lepény
Sajttal töltött 
rántott szelet

Burgonya köret

Lecsós 
sertésszelet
Párolt rizs

Tejszínes-gombás 
csirkemell

Tészta köret

Savanyúság Banán

 11. hét                                                  2015. március 9-13.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Májgaluska 
leves  

Zöldbableves
Paradicsom-

leves
Lebbencsleves

Köménymag-
leves

Milánói 
spagetti

Fokhagymás 
sertés szelet

Burgonya köret

Párizsi csirkemell 
Párolt rizs

Zöldségköret

Zöldborsó 
főzelék

Sertés sült

Rántott hal
Burgonya köret

Savanyúság Csöröge

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Vámpír-vígjáték a kultúrházban
„A Vérszipoly, avagy Ki ha-

rap a Végén?” című zenés, két 
felvonásos vígjátékkal tér visz-
sza Békésre a budapesti Hadart 
Művészeti Társulat. Az előadás 
március 16-án este tekinthető 
meg a kulturális központban. 
A mű szerzője, Phillipp istván 
a „rímhányó” Romhányi József-
től tanulta a verselést, a darab 
rendezője, egyben egyik szerep-

lője Gieler Csaba. Kitüntetett 
figyelmet érdemel a női fősze-
replő, Zakariás éva, akinek ka-
rizmatikus egyénisége és játé-
ka számos kritikus elismerését 
vívta ki. A Vérszipoly a vám-
pír-témát egyedi humorral és 
látásmóddal közelíti meg, rend-
kívül szellemes szituációkkal 
és jobbnál jobb dalokkal. To-
vábbi érdekessége a darabnak, 

hogy az előadás közben a társu-
lat jelnyelvi tolmácsot is alkal-
maz, így a siketek és nagyothal-
lók számára is átélhetővé válik 
a színházi élmény. A főbb sze-
repeket Zakariás éva mellett 
Háda János, Gieler Csaba, Bla-
zsovszky Ákos, Maday Gábor 
és Jakucs Szilvia alakítja. Jegy-
árak: 2500 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft. 
Kapható a helyszínen.

ALKOTÓI PÁLYÁZAT!
Békés Város Önkormányzata és a

BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

alkotói pályázatot hirdet
„Az Én Hangom”

énekversenyhez kapcsolódóan
TÉMAKÖR:

a szelektív hulladékok és a zene kapcsolata.
A pályázatra szelektív hulladékból készült hangszereket várunk.

A mûalkotások maximális mérete: 70 x 70 x 150 cm.
Egy pályázó egy alkotást adhat be!

Induló korcsoportok:
• óvodások
• általános iskola 1–4. osztály
• általános iskola 5–8. osztály
• középiskolások
• felnôtt

Leadási határidô: 2015. április 6., 16 óra

Leadás helyszíne:
5630 Békés, Verseny u. 4. (a BKSZ Kft. ügyfélszolgálati irodája)

DÍJAZÁS: korcsoportonként az elsô 3 helyezett kerül díjazásra.

NYEREMÉNY: 5000 Ft, 10 000 Ft és 15 000 Ft vásárlási utalvány.

Bôvebb információ: 06-66/411-174

Jubileumra készül a Nefelejcs
2006-ban rendezte meg a 

nefelejcs Egyesület az első Bé-
kési Tökmulatságot, amelynek 
idén őszi rendezvénye már a ti-
zedik lesz. Az egyesület alaku-
lásának kilencedik évforduló-
ját is ünnepelve 2015-ben két 
nagy rendezvénye és díjátadója 
mellett egy őszi jubileumi ese-
ményre is készül.

Az már bizonyos, hogy az 
idei nefelejcs rendezvények 
sora április 11-én a Galériában 
a kultúra és az oktatás terü-
letén kiemelkedő békési sze-
mélyeket elismerő díjátadó-
val kezdődik. 2015-ben ketten 
kapják meg a díjat, nevüket 
az egyesület az átadóig titok-

ban tartja. néhány héttel ké-
sőbb, április 25-én a ix. ne-
felejcs Vigalomnak már a Táj-
ház ad otthont. A rendezvényt 
a nyúl és a répa „főszereplé-
sével” szervezik, míg a ha-
gyományőrző jellegét a Szent 
György-nap közelsége adja. A 
x. Békési Tökmulatság szep-
tember 26-án szintén a Táj-

házban lesz, „témája” a kecske 
és a káposzta, továbbá Szent 
Mihály-napja. Természetesen 
mindkét rendezvényre a belé-
pés ingyenes, és ezúttal is igé-
nyes szórakozást ígér a hagyo-
mányőrzés jegyében.

Őszre tervezi a nefelejcs 
Egyesület jubileumi gálá-
ját, melyen az elmúlt kilenc 
év rendezvényei elevenednek 
meg, visszajönnek a legjobb 
fellépők és a kiállítások legja-
va is újra falakra, vitrinekbe 
kerül. Ezzel a rendezvénnyel 
szeretne az egyesület tagsága 
köszöntet mondani támogató-
inak, és szimpátiájukért a bé-
kési lakosoknak.  sz. K.

A pillanat varázsa
Megidézi a múltat és a je-

lent, a pillanat varázsát és a 
csendet a békéscsabai Már-
vány Fotóműhely tagjainak 
kiállítása, amely február 20-
án nyílt meg a kulturális 
központ Kápolnatermében. 
Az „objektív 2014” című 
tárlaton 31 alkotó 1-1 fotó-
ja látható: természetfelvéte-
lek, portrék, néprajzi ihleté-
sű és urbánus felvételek, fes-

tői fény-szín kompozíciók. A 
kiállítást megnyitó Koszecz 
Sándor, a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ igazga-
tója kiemelte, hogy az 1997-
ben alakult fotóműhely már 
harmadik alkalommal állít 
ki Békésen. A falakra került 
műalkotások nyitvatartá-
si időben, díjtalanul március 
20-ig tekinthetők meg.  

sz. K.Fo
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A Békési Újságot online is olvashatja!
Webcímünk: www.bekesiujsag.hu

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs, 

közéleti és hirdetési újság

Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin 30/432-20-30

Postacím: 
5630 Békés, Pf. 61.

E-mail: 
bekesiujsag@gmail.com

Web:
www.bekesiujsag.hu

Kiadó: 
Családért Alapítvány

Nyomda: 
Délkelet-Press Kft. (Békéscsaba)

hu IssN 1218-4241

Horgász
szemmel

tAVAsZI 
KEsZEGEZés

A keszegfélék indulnak el a 
legkorábban. Még hideg a víz, 
akár csak 5 fokos, ők már ra-
jokba verődve a partszéli me-
legedő vízben keresik a táplá-
lékot. én mindig a leghatéko-
nyabb horgászmódszert hasz-
nálom ilyenkor, vagyis a spicc-
botos horgászatot. A szerelé-
künk: kb. 5-6 méteres spicc-
bot (lehetőleg a könnyebb tí-
pust használjuk), 0,14 mm 
főzsinór, előkének 0,12-1,10 
mm. Az úszó pontos kisúlyo-
zása nagyon fontos, hiszen a 
kapás érzékenységét az úszó 
közvetíti, és ha esetleg nem 
jól súlyozunk, akkor nem lesz 
észlelhető kapásunk. Az ete-
tés elmaradhatatlan, hiszen 
az etetőanyaggal csaljuk ma-
gunk elé a keszegeket. én a 
hideg vízre - akár folyón vagy 
állóvízen horgászok - általá-
ban 1 kg jó minőségű, sötét-
színű, apró szemű, nehézkes, 
de könnyen olvadó etetőkeve-
réket alkalmazok, aromaként 
édes folyadékot használok. élő 
csaliként pinkit és kevés cson-
tit is adok a mixhez. Ha meg-
van a szerelékünk és a keveré-
künk, akkor lehet elvégezni az 
etetést. Körülbelül 4-5 darab 
golflabda méretű gombócot 
dobjuk pontosan az úszó kö-
ré. Sokszor eltelik közel félóra 
is, mire megjönnek az első ka-
pások. Ha az etetésről már jó 
pár keszeget kifogtunk, min-
dig érdemes egy-egy gombóc-
cal újra etetni. Az élővíz-csa-
torna és a Kettős-Körös ideális 
a tavaszi keszegezésre, de sok-
szor a vízállás jelentősen befo-
lyásolja a horgászat hatékony-
ságát.

szekerczés sándor

Ezüstérmes gyaloglólány
Az idény első országos atlé-

tikai bajnokságán rögtön baj-
noki éremmel tért haza a Bé-
kési DAC kis csapata. Február 
hetedikén rendezték meg Bu-
dapesten a SyMA csarnokban 
a fedettpályás újonc és serdü-
lő országos bajnokságot. A ser-
dülők 3 kilométeres gyaloglá-
sában Szilágyi Emma maga-
biztos gyaloglással ezüstérmet 
szerzett (20:45,11). Fiatal ver-
senyzőnknek ez volt az első 
bajnoki érme.

Elismerés békési 
sportolóknak

A Békés Megyei Hírlap és 
jogelődjei kezdeményezésé-
re idén is átadták az elmúlt 

év legjobb sportolóinak díjait. 
A díjazottak között békésiek 
is voltak. Kiemelendő a kaja-
kos laczó Dániel, aki korosz-
tályos világbajnoki címet nyert 
tavaly. Seller lászló tanítványa 
a „2014 legjobb Békés megyei 
fiú utánpótláskorú sportolója” 
díját vehette át. 

Szintén elismerték a Béké-
si TE extraligás férfi asztali-
tenisz-csapatát, amely 2014-

ben Békés megye harmadik 
legeredményesebb csapata 
volt. Szabó Krisztián, Sebes-
tyén Péter és Pagonyi Róbert, 
valamint Balogh József veze-
tőedző a megérdemelt jutal-
mat a békési Sportbálon kap-
ta meg izsó Gábor polgármes-
tertől. 

A megyében harmadik legeredményesebb csapat tagjai, valamint ba-
logh József vezetőedző és Kálmán tibor városi sportreferens.
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Szemtanúk jelentkezését 
várja a rendőrség

Két kerékpáros ütközött 
össze Békésen, a Rákóczi ut-
ca és Szabó Dezső utca keresz-
teződésében február 14-én. A 
rendőrség a baleset körülmé-
nyeinek tisztázása érdekében 
keresi az egyik kerékpárost és 
a történtek szemtanúit.

A Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság segítségnyújtás elmu-
lasztása bűntett megalapozott 
gyanúja miatt folytatja az eljá-
rást amiatt, hogy a február 14-
én 13 óra 50 perc körüli idő-
ben Békésen, a Rákóczi utca 
és Szabó Dezső utca kereszte-
ződésében közúti közlekedé-
si baleset történt. Két kerék-
páros ütközött össze, egyikük 
elesett és súlyosan megsérült. 
A másik kerékpáros, egy 55-
60 év körüli, 160 cm magas, 
térdig érő sötét kabátot viselő 
nő, aki sötét színű kerékpárral 

közlekedett, a baleset után el-
hagyta a helyszínt.

A Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság kéri a sötét színű bi-
ciklivel közlekedő kerékpárost, 
hogy segítse a történtek körül-
ményeinek tisztázását. Szemé-
lyesen vagy telefonon jelent-
kezzen a rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályán 
(Békéscsaba, Bartók Béla út 
1-3., telefon: 66/523-700). A 
rendőrség várja továbbá azok 
jelentkezést is, akik szemtanúi 
voltak a balesetnek. A fenti te-
lefonszámon kívül a 112-es se-
gélyhívószámon a nap 24 órá-
jában fogadják a bejelentése-
ket. Emellett az ingyenesen 
hívható 06/80/555-111-es „Te-
lefontanú” zöld számát is lehet 
tárcsázni hétfőtől csütörtökig 
8 órától 16 óráig, pénteken 8 
órától 13 óráig.

Szilágyi emma

Dobogón állnak a Békési 
Gladiátorok
Száz százalékos teljesítménnyel lett az nBii-es Keleti cso-
port bajnoka a Békési SZSK, férfi kosárlabda-csapatunk. 
Hosszas diplomáciai tevékenység eredményeként az nBi/
B-ben kezdhették meg a 2014-15-ös bajnokságot.

Sokan féltették az együt-
test, hiszen emlékezhetünk, 
milyen sokkoló volt a Mező-
berény vesszőfutása a maga-
sabb osztályban. A Békés leg-
nagyobb erősítése volt, hogy 
együtt maradt a bajnokcsapat 
gerince, hiszen csak Bojan tá-
vozott. 

Gyorsan alkalmazkodni kel-
lett az új követelményekhez. 
Közel egymillió forintba ke-
rült az eredményjelző átala-
kítása és a pálya újraszerkesz-
tése. Egyetlen komoly erősítő 
érkezett Koma Dániel szemé-
lyében, aki az nBi/A csopor-
tos Zalaegerszegről igazolt Bé-
késre. Ő hamar beilleszkedett 
a csapatba és hozzáállásával, 
játéktudásával hamar a fiata-
lok példaképévé vált. 

Kovács Benedek befejez-
te tanulmányait Sopronban és 
hazatért Békéscsabára, ahon-
nan egyenesen Békésre veze-
tett az útja. Hamar utolérte 
a többieket erőnlétben is, így 
rendkívül hasznos tagja lett a 
csapatnak. 

Hamar a közönség kedven-
ce lett az Újvidékről érkező 
Krstic  Daniel. 

A békési fiatalok: Vámos 
lászló, nagy Csaba, Molnár 
Ákos mellé érkezett Békéscsa-
báról Béres nándor. négyőjük 
közül kettő mindig a 12-es ke-
ret tagja. 

A vezetőség hamar rövidre 
zárta az edzőkérdést is: voltak 
ugyan találgatások a játékosok 
és a szurkolók között, hogy ki 
jön trénernek, és voltak ön-

ként jelentkezők is. Végül az 
elnökség Balog Vilmost, a si-
keredzőt kérte fel, aki igent 
mondott azzal a feltétellel, 
hogy testvére, lajos legyen a 
segítője. Elkezdődhetett a fel-
készülés. A vezetőség a biztos 
bennmaradást tűzte ki célul és 
előzetesen úgy tűnt, ehhez 7-8 
győzelemre van szükség. 

A csapat bravúros győze-
lemmel kezdte a bajnokságot, 

hiszen legyőzték a Budapes-
ti TF csapatát. Ez a győzelem 
meghozta a békésiek önbizal-
mát. A rövid karácsonyi szü-
netre pozitív mérleggel érkez-
tek. Az 2015-ös évet igen ko-
rán, már január 10-án meg-
kezdte a csapat, és mindjárt 
egy nem várt siker született. 
Az addig veretlen és listave-
zető Hódmezővásárhelyt fo-
gadták a fiúk és a szezon legy-
gyönyörűbb játékával legyőz-
ték az addig 100 százalékos el-
lenfelüket. Ez olyan lendületet 
adott a Balog-testvérek tanít-

ványainak, hogy 2015-ben ed-
dig lejátszott hat mérkőzésből 
5 győzelmet arattak és csak 
attól a Salgótarjántól szen-
vedtek vereséget, amely az el-
múlt évben még az A-csoport-
ban játszott. A skalpok között 
olyan győzelmek vannak, mint 
a TF legyőzése Budapesten, a 
Budapesti Honvéd elleni Me-
zőberényben és a Tiszaújváros-
ban aratott siker. 

11:5-ös mutatójával a Békés 
Gladiátorok (ez a becenevük) 
jelenleg a dobogó 3. fokán áll. 

A sikerek ellenére a vezető-
ség nem változtatott a célki-

tűzésen, továbbra is a biztos 
bennmaradás a cél. 

A csapat szurkolótáborának 
is jelentős a szerepe a jó telje-
sítményben, hiszen hazai pá-
lyán mindig fergetegesen buz-
dítják a fiúkat, akik idegenben 
is otthon érezhetik magukat, 
mert 30-40 fő rendszeresen el-
kíséri a csapatot. 

A nyugodt hátteret a támo-
gatók és a vezetőség együtte-
sen biztosítja, e nélkül ilyen 
szép sikerek nem születhetné-
nek. 

takács János

Harmadik jelenleg a balog Vilmos edző vezette békési SzSK az nbI/
b-ben.
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