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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Vándorecset – Interjú
Csuta Györggyel
2. oldal
Bibliaismeretből a legjobbak
4. oldal
Kiss Tibor a legjobb
helyesíró
7. oldal
Elismerték a tavalyi
év békési sportolóit
8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
ÁPRILIS 18-25.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
ÁPRILIS 25-MÁJUS 2.
Turul Patika (Piac tér)
MÁJUS 2-9.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Hatan kaptak „Békés városért” elismerést
ÚJ BÖLCSŐ LÉTESÍTÉSÉRŐL IS BESZÉLT A POLGÁRMESTER

Békés várossá nyilvánításának napján (1973.
április 15-re emlékezve)
ünnepi testületi ülésen
adták át a „Békés városért” elismeréseket. Idén
hat személyiség kaphatta meg.
Beszédében Izsó Gábor polgármester az elmúlt év eredményeiről, a megkezdődött beruházásokról (kerékpárút építések, uszoda építés, dánfoki
szabadstrand rekonstrukciója)
szólt, de nem hallgatta el a gazdasági és politikai válság miatti nehézségeket sem. Méltatta a
civil szervezetek, alkotó közösségek, a hétköznapi békési
emberek munkáját, összetartozását, amely a térségnek a túlélést jelentheti. A polgármester
bejelentette, hogy pályázati
pénzből új bölcsőde épülhet
városunkban, a Fábián hídnál
található parkoló helyén.
Idén hatan vehették át a
„Békés városért” kitüntetést.
Balogh József asztalitenisz
szakvezető-edző a sportágban
kifejtett kimagasló teljesítményéért és lokálpatriotizmusáért, Barta István Zoltán egyé-

Indul a Virágos Békés
pályázat!
Békés Polgármesteri Hivatala a tavalyi nagy sikerre való
tekintettel idén is meghirdeti a „Virágos Békés” környezetszépítő versenyt hét kategóriában.
Legyen Ön is aktív részese Békés város „felvirágoztatásának”!
A jelentkezési lap és a versennyel kapcsolatos részletes információk letölthetők a www.bekesvaros.hu
honlapról a Hirdetőtábla
Virágos Békés 2009 címszóra kattintva vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal portáján.
A jelentkezési lapokat július 31-ig kell eljuttatni postai úton a
Polgármesteri Hivatal címére (a borítékra feltétlenül írják rá:
„VIRÁGOS BÉKÉS”) vagy elektronikus formában a viragosbekes@bekesvaros.hu e-mail címre.
A pályázatok elbírálására augusztusban kerül sor. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kategóriánkénti győztesek díjainak
átadása a XI. Madzagfalvi Napok keretén belül történik meg.
A győztesek levélben kapnak értesítést.

A „Békés városért” elismerés 2009-es kitüntetettjei. Balról jobbra: Balogh József, Barta István Zoltán, Schimpl Miksáné, Katona Gyula, Békési
Zoltán, dr. Kovács Imre.

ni vállalkozó a városért végzett közösségi és közéleti
munkásságáért kapott elismerést. Békési Zoltán pálinkafőző vállalkozót a település hír-

nevének öregbítéséért, Katona
Gyula református lelkipásztort
a város hitéletében kifejtett
kimagasló munkájáért, másfél
évtizedes lelkiismeretes mun-

A békési
Majális programja
Április 30-án 20 órától köszöntőt mond Izsó Gábor polgármester, beiktatják a diákpolgármestert, gálaelőadást
adnak az „Én hangom” énekverseny győztesei, majd élő
koncertet ad a KARTHAGO együttes.
Május 1-jén Majális
12 óra-12:45 Jó ebédhez szól a nóta – Süveges Norbert zenél
13 óra-13:45 Körös Citerazenekar, Békési Hagyományőrző
Dalkör, Vadrózsa Asszonykórus fellépése
14 óra-14:30 Linea Fittness bemutató
14:30-15:15 Léghajó Színház: „A három kívánság”
15:15-15:45 Energy Dance Cool táncbemutató
16 óra-16:30 Fregolina Társastánc Klub bamutatója
16:30-17 óra Belencéres Néptáncegyüttes műsora
17 óra-17:30 „Az én hangom” énekverseny döntőseinek
fellépése
17:30-18:30 Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar műsora
19 óra-19:30 Hagnfektus zenekar koncertje
20 órától EMERETTA ROCK BAND élő koncertje
Helyszín a Rendezvénytéren felállított színpad.

kájáért jutalmazták. Dr. Kovács Imre nyugalmazott fogszakorvos a békési egészségügyben végzett négy évtizedes
kimagasló tevékenységével,

Schimpl Miksáné nyugalmazott matematikatanár szintén
négy évtizeden át tartó oktató-nevelői munkájával érdemelte ki az elismerést.
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Vándorecset
– Kedves Gyurka! Mindenki tudja, hogy fáradhatatlanul járod a világot Kínától
Spanyolországig, és viszed a
magyar festészet, Békés jó
hírét. Dolgozol mint művész,
de mint „beszerző” is, hisz
meghallván az idők szavát
békéscsabai Galériádban a
márkás nagy nevek művei
mellett olyan műalkotásokat is
megszerezhetővé teszel, amelyeket szűkülő pénztárcájú
világunk kisemberei is megengedhetnek maguknak. Most
mégis egy budapesti kiállításról kérdeznélek. Mi történt a
Budapesti Tavaszi Fesztivál
(BTF) keretén belül?
Csuta György: – A 15 éves
békési nemzetközi Csuta művésztelep talán legnagyobb elismeréseként értékelem, hogy a
BTF hivatalos programjaként
meghívtak bennünket a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Korridor
Galériájába egy válogatott művészeti anyag bemutatására,
amelyet Szepes Hédi az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa, művészettörténész válogatott és
prezentált, Szappanos T. Andrea kurátor társaságában.
Utóbbi révén mutatták be tavaly adventkor a Gerbeaud

FOTÓ:APÁTI-NAGY LAJOS

INTERJÚ CSUTA GYÖRGY FESTŐMŰVÉSSZEL

egyik ablakában festményemet.
Idén a művésztelep nyolc tagja,
köztük a békési Horváth Hajnalka mutatkozhat be ugyanitt.
– Pozsony talán nem a világ
közepe, mégis miért különleges
az itteni nemrégiben rendezett hármas kiállítás?
Csuta György: – A Magyar
Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézetének igazgatója
mutatott be egy ottani keramikusművészt annak békéscsabai
kiállítása kapcsán. Ő hívott
meg viszonzásképpen bennünket, azaz Lonovics Lászlót,
Várkonyi Jánost és engem. Ez a
nem túl jónak mondható államközi viszony mintegy feloldásának, humanizálásának tekinthető, a két nép egymás felé
kinyújtott kezét szimbolizálja.
– Lesz nyáron is művésztelep?

Csuta György: – Igen, a
tizennyolcadik ismét az erdőtelki halastavaknál július elején, majd augusztus elején
pedig a tizenkilencedik békési.
Az idén is több országból
érkeznek művészek, és hagyományaink szerint újból nemes
versengésre hívjuk a résztvevőket. Az idei témánk, mottónk
az ősi jelkép, a kereszt. A fájdalmasan szép Golgotától az
egyszerű geometriáig, a veretes
komolyságtól a jóízű könnyedségig, kinek-kinek habitusa
szerint, de egymás lélekvilágát
mindig tiszteletben tartva. A
tábor végén szeretnénk felállítani Békés megye kettőskeresztjét a Honfoglalás téren,
két szobrászművész (Farkas
László, Orosz Gergely) segítségével és széles társadalmi
összefogás eredményeképpen.
– A távolabbi jövő?
Csuta György: – Júniusban önálló kiállítás a Békési
Galériában, október 15-től
pedig engem kértek fel a
Kárpát-medencei alkotók novákfalvi (Velem) művésztelepének megszervezésére, művészeti vezetésére, és igyekszem eleget tenni a rengeteg
egyéb meghívásnak is.
– Köszönöm az interjút.
Pálmai Tamás

Egymillió forint gyűlt össze eddig
a közadakozásból
Békésen több évtizedes várakozás után idén márciusban megkezdődött a helyi fürdőfejlesztés első lépcsőfokaként az uszoda építkezése.
A 25x15 méteres úszómedence és a 8x15 méteres
tanmedence, illetve a szauna és egyéb kiszolgáló helyiségek (öltözők, zuhanyzók, stb.) novemberben
kerülnek átadásra.
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány közelmúltban
közzétett támogatási felhívására minden várakozást
felülmúló megmozdulás szerveződött, már több mint
1.000.000 Ft támogatás érkezett melyet EZÚTON IS
KÖSZÖN A KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA!

ÉLÕ BOLYGÓ
Egy új tavasz
A várva várt tavasz végre megérkezett.
Azonban az égbolt nagy „csavargóit”, avagy
a fecskék népét óriási veszteség érte, ezért
kérdéses idén mennyi jön vissza hozzánk.
Ezzel ellentétben a gólyáink többsége célba
ért, fészkükön sütkéreznek. Városunkba március 24-én érkezett meg az első gólya pár a Kossuth utca 1. szám alatti lakótömb fészkéhez.
A fecskékhez visszatérve, tavaly szeptemberben a hamar jött hideg idő bizony megtizedelte őket. Fészkükben nagyobb csapatokba összebújva pihentek napokon át, étlenszomjan. Végül szörnyű kínok között éhen
pusztultak mindannyian. Segíteni nem lehetett. A tél melegebb napjain sok helyen lehetett figyelmes az ember bűzlő fecskefészkekre.
A fészkek a nyüvektől hemzsegtek, sok fé-

szekben 10-15 fecske is volt elpusztulva.
Muszáj kijelentenem, hogy azok a személyek, akiknek ezek a kismadarak oly sok örömet okoznak, nagy bizonysággal hiába várják
vissza kis barátaikat az ereszük alatt, évekkel
ezelőtt elkészült fészkükbe.
Hogy idén nyár végére újra nagy csapatokban láthatunk fecskéket, a felénk tartó példányokon múlik. Reménykedjünk abban, hogy
sikeresen megérkeznek, és újabb fiókákkal örvendeztetnek meg minket. A legerősebb, legéletrevalóbb, na és persze, azok a példányok
vannak még életben, melyek hallgattak a csalhatatlan ösztöneikre, és időben elmenekültek
tőlünk. Az ideérkezők most még többet érnek,
most még nagyobb a „felelősség” rajtuk, hogy
ezúttal majd időben útra keljenek. Pap Zsolt

Mi is az a közfoglalkoztatás?
2009. január 1-től jelentősen megváltozott a rendszeres
szociális segély rendszere. A
rendelkezésre állási támogatás
folyósításának egyik feltétele,
hogy a segélyezett közfoglalkoztatásban vegyen részt. A
közfoglalkoztatás megszervezése a települési önkormányzat feladata. Békésen összesen
500 fő foglalkoztatását kell
megszerveznünk, minimum
90 munkanapon keresztül.
Jelenleg 248 fő vesz részt
közfoglalkoztatásban, melyből
169 fő a LISZ Kft-nél, a többi
79 fő pedig az önkormányzat
intézményeinél került foglalkoztatásra. A későbbiekben is
ehhez hasonló lesz az arány.
A közfoglalkoztatás 95 százalékát téríti meg az önkormányzatnak a központi költségvetés.
A saját erő – mely 5 százalék –

2009. évben 10,5 millió forintot
tesz ki, ehhez pluszként adódnak hozzá a dologi kiadások,
mely teljes egészében önkormányzati saját erő (kb. 30 millió forint, és súlyos terhet jelent
az önkormányzatnak).
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DélAlföldi Regionális Munkaügyi

Központhoz „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására”. A pályázat
nyert, így öt fő munkanélküli
foglalkoztatására nyílt lehetőség egy éven keresztül 2009.
április 1-től 2010. március 31ig, nyolc órában. A saját erőt
nem igénylő pályázaton összesen 9.462.600 Ft-ot nyertünk.
A közfoglalkoztatás-szervezők által ellátandó feladatok: A közmunkások munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkahely feltételeinek
kialakítása. Munkafolyamatok
ismertetése, feladatok kijelölése.
Adminisztrációs feladatok ellátása, munkaszerződések, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratok elkészítése, munkaügyi nyilvántartások vezetése, elszámolások elkészítése.
Izsó Gábor, polgármester

ÖN IS TÁMOGATHATJA A BÉKÉSI USZODA ÉPÍTÉSÉT!
Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor személyi jövedelemadójuk 1%-át
A „Békési Fürdôért” Közalapítvány részére ajánlhatják fel.
Adószáma: 18386169-1-04
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek
a közalapítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.
Az alapítvány számlaszáma: 11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)

Törmelékből utakat!
Városunkban
minden
évben több mázsa betontörmelék képződik bontás-építkezés következtében, melynek
elhelyezése még nem teljesen
megoldott. Sajnos időről időre
itt-ott feltűnnek az illegális
hulladéklerakó helyek. Éppen
ezért a békési KDNP, és ennek önkormányzati képviselője, Mucsi András fogalmazták

meg azt a javaslatot, hogy az
önkormányzat gyűjtse össze
az ilyen törmeléket, amit
összezúzva útalapként, építőanyagként felhasználhatják.
– A válságos években nem
engedhetjük meg magunknak,
hogy „újrahasznosítható” építőanyagot kidobjunk az ablakon – mondja Mucsi András,
akinek az ötletét a Polgármes-

teri Hivatal munkatársa Csarnai Mihály vitte és viszi tovább.
Kérik azokat a lakosokat,
akiknek ilyen hulladékuk van,
keressék meg Csarnai urat a
Műszaki Osztályon. A Hivatal
munkatársai kimennek a helyszínre, megtekintik a törmeléket, és annak hasznosíthatóságától függően intézkednek
elszállításáról.

BÉKÉS
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FELHÍVÁSA
TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT, FESSÜNK EGYÜTT KERÍTÉST!
Május 23. szombaton reggel 8 órától
A Polgármesteri Hivatal az elmúlt évek sikeres nagytakarítási akcióinak mintájára idén
TAVASZI KERÍTÉS- ÉS KORLÁTFESTÉSRE
buzdítja a város lakosságát és civil szervezeteit.
Helyszín: Békési Sportpálya és Május 1. park Békés, Szarvasi út 34.
Gyülekező a helyszínen a Szarvasi út felől a főbejárat mellett 8 órakor.
Részvételi szándékukat előzetesen jelezzék május 19-én 12 óráig,
hogy a festéket és a szerszámokat (ecset, kesztyű stb.)
a Hivatal mindenki számára biztosítani tudja.
Jelentkezni Békés Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályán
Ilyés Péternél a 66/ 411-341 telefonszámon lehet.
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Öröm és mértéktartás

Je g y z e t

Rendkívüli szentmise helyszíne volt április 15-én
este a békési római katolikus templom. Tizennégy pap koncelebrálta ugyanis a szertartást. De
mi is történt valójában?

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

1978-ban tizennyolcan végeztek a Gyulafehérvári Teológiai
Főiskolán. Közülük tizenöten élnek ma, egy fő Németországban, egy fő Békésen - az évfolyam találkozó szervezője, Sántha
István, az egyedüli, aki nem lelkészként dolgozik – a többiek
pedig mindannyian Partiumban (Szatmárnémeti, Nagyvárad,
Temesvár, stb), és Erdélyben (Csíkszereda, Szászrégen, Brassó,
stb). Végzés óta minden évben találkoznak, mindig más-más
paptársnál. A békési viszontlátás azért is volt rendkívüli, mert
mindnyájan hiánytalanul megjelentek, és mert „határon túl”
zajlott le. Magasztosság, emelkedettség, ugyanakkor minden
nagyzástól és túlzástól mentes ünnepélyesség, felhőtlen öröm,

Magyarország

szilárd hit és magyarságtudat, sugárzó emberség hatotta át az
így sallangoktól mentes, mégis - vagy tán épp ezért – felemelő
szentmisét és találkozást a házigazda Nagy József esperes-plébános, hívei és minden résztvevő legnagyobb örömére.
P. T.

A zsidó holokauszt áldozataiért égett a gyertya
A második világháborús zsidó holokauszt áldozataira emlékező rendezvényt tartottak
Békésen. Beszédében Deákné
Domonkos Julianna önkormányzati képviselő a békési
zsidóság történetét vázolta.
Letelepedésükről a 18. század
végétől van adat. Az 1880-as
években a zsidó hitközség 519
tagot számlált, az ismert adatok szerint ekkor élt a legtöbb
zsidó személy városunkban.
Mai napig ismert zsinagógájuk
éppen száz esztendeje épült fel.
A huszadik században orvosok,
ügyvédek, kereskedők kerül-

A meggyilkolt hatmillió európai, köztük hatszázezer magyar zsidó holokauszt áldozat emlékére hat gyertya égett az emlékműnél április 16-án

tek ki a zsidó felekezetűek közül, zavartalan harmóniában
éltek Békésen.
A második világháború iszo-

Zsongó tavaszi
festmények

nyatában, 1944-ben, négy gettóban gyűjtötték össze a sárga
csillagot viselni kényszerülteket, majd vonattal a békéscsa-

bai gyűjtőállomásra vitték
őket, és nem sokkal később
Auschwitzba szállították. A
180 békési zsidó közül huszan
voltak munkaképesek, a többieket még aznap meggyilkolták.
A háborút követően tizenhárman tértek haza, Békésen egyikük sem él már. Emlékezését a
képviselő asszony e szavakkal
zárta: „A zsidók hite azt vallja:
legyen béke a világon!”
A második világháborús
emlékműnél, ott ahol 187 zsidó
személy nevét őrzik a táblák, a
város vezetői, pártok és egyházak koszorúztak.
Sz. K.

„Oly korban éltem én…”
ELŐADÁS RADNÓTI TISZTELETÉRE

Görgényi Tamás,
festő- és szobrászművész, tanár alkotásaiból nyílt kiállítás a
kulturális központ
Ká polna ter mében.
Az alkotó életművét
és eme „Tavaszi zsongás” című tárlatát
Banner Zoltán művészettörténész méltatta. „Görgényi Tamást egy dolog érdekli: az állandóság. Minden
tünékeny tárgyban, motívumban és pillanatban az örök szépséget akarja velünk, a nézőkkel megértetni. A teljes életre törekvő, vigaszt, felüdülést nyújtani kívánó művész naplójának lapjai ezek az alkotások” – hangzott el mások mellett.
A pasztell és akvarell technikával készült, virágcsendéleteket,
tájakat és portrékat bemutató képzőművészeti kamaratárlat
május 14-ig várja a látogatókat. Díjtalanul megtekinthető a kulturális központ nyitvatartási idejében.

A Tavaszi Fesztivál egyik békési eseménye volt a Könyvtárban Patka Heléna előadóművész irodalmi estje március
18-án. Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára
emlékezett a művésznő és a közönség.
Patka Heléna 1989-ben, 12 évesen gyerekszínészként kezdte
pályáját a Veszprémi Petőfi Színházban. 1993 óta rendszeresen
foglalkozik versmondással, előadó művészettel. Pályafutása
során számos színházban játszott, a már említett Petőfi Színház
mellett többek között Miskolcon, Bécsben, valamint Budapesten a Komédium Színházban. 2001 óta tart pódiumszínházi
előadóesteket Szendrey Júliáról, József Attila és Ady Endre költészetéből. Az ezredfordulón Szívritmus-zavarok címmel önálló
verseskötete jelent meg. Előadóestjeivel járja az országot, saját
színpadja van egyedi díszletekkel, komoly technikai felszereléssel, reflektorokkal, hangosítással.
Az előadóművész hitelesen, szuggesztíven, mély átéléssel
mutatta be Radnóti életét versei és naplóbejegyzései által. Megható és egyben megrendítő volt ismét felidézni a fiatalon elhunyt költő szenvedéstörténetét, s különösen élete utolsó négy
évét – 1940-44 között -, amikor munkaszolgálatosként robotolt
és sok megaláztatásban volt része, de még ekkor is volt ereje,
hogy maradandót alkosson az utókor számára.
Zs. I.

Tarhosi erős ember a tévében

Anyakönyvi hírek

Legutóbb a gödöllői erős ember versenyen indult a tarhosi
Molnár Mihály. A fiatalember a győzelemért küzdött Fekete
László fiával. A versenyről összefoglalót sugároz a TV2 április
25-én, szombaton 11 órától.

Halálos vonatgázolás
Egy békési férfit gázolt halálra a minap a Lökösháza irányába közlekedő nemzetközi gyorsvonat a Békéscsaba-Szabadkígyós közötti nyílt vasúti szakaszon. A 49 éves férfi a sínekre
feküdt. A helyszíni szemlén bűncselekményre utaló körülményt nem talált a rendőrség.
(Forrás: Békés Megyei Hírlap)

Házasságot kötöttek: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Kocsor Sándorné (68 évesen), Kovács Lászlóné (57), ifj. Római Elemér
(52), Nyíri Julianna (80),
Balogh János (29, Murony),
Balogh Gáborné (69), özv.
Kállai Istvánné (84), Berczi
Gábor (35), özv. Jakucs Lászlóné (89), ifj. Pikó Mátyás

(31), özv. Varga Jánosné (78),
Pocsai Sándor (75), Kerekes
László (61), özv. Jónás Lászlóné (73, Bélmegyer), Weigert Andrásné (74), Szabó
Sándor (86, Murony).
Nyugodjanak békében!

Pálmai
Tamás

Egyszerű, nem? Egy európai ország neve, és kész.
Mint bármilyen más országé. Egy a többi között.
De vajon tényleg csak
ennyi? És különben is meddig terjed? Mai, térképeken
látható határáig? Vagy az
Európai Únió keretén belül
addig, ameddig még magyarok élnek? Közigazgatásilag egyszerű: a jelenlegi
anyaországnak túlzott kis
megmaradt csonka ország
adminisztratív határáig.
Akkor mit szólnak a genetikailag első fokú rokonaink, a kazakisztáni magyari
törzs tagjai, vagy a Kanadában, USA-ban, Ausztráliában, egyáltalán az egész
világon szétszórtan élő magyar testvéreink? Ők nem
tagjai az országnak? Mit
szólnak a szomszédaink ha
ilyesmiről beszélünk? A
szlovákok, a románok, a
szerbek, az ukránok, a horvátok, a szlovének, az osztrákok? Hogy valaki hőzöngő, ősmagyarkodó baromra
ismét rájött a „fasiszta”
élettérhetnék?
Ha ennyi kérdés merül fel
csupán egy kis országgal
kapcsolatban joggal kérdezhetnénk, rendben van minden vele? Jól rendezték sorsát a történelem csinálói?
Aligha. Jól sáfárkodtak vele
mindenkori vezetőik? A válasz – tisztelet a ritka kivételeknek – ugyanaz. Mivé
lett Európa eme csillaga,
melynek része volt egykoron annak Erdély nevű tündérkertje, de a zsíros-dús
földű Bácska, a Csák Máték
földje, az Eszterháziak hona, Krasznahorka és Verecke veretes vidéke is?
Nem búsmagyar ömlengés
akart lenni az előbbi kérdéssorozat, de óhatatlanul felmerül az emberben időnként: miért? Miért akar
mindenki e föld birtokosa
lenni, de lehetőleg nélkülünk, és miért hagyjuk,
hogy így legyen? Történelmünk újrafogalmazása épp
csak, hogy elkezdődött.

Lesznek még vad csaták ez
ügyben, hisz vannak kik
tízezer évre teszik már gyökereink kezdetét, s egyre
többen vetik el a finnugor
elméletet is. Valamiért vagyunk még, kellünk még,
hisz csodával, Isteni csodával határos az is, hogy
egyáltalán létezünk még.
Gondoljunk csak bele: a ma
önmagát is megtagadó plázák népe, a média agymosta népe, a december ötödikék népe, a nemzet elárulóit és eladóit is kitermelő és
eltűrő mai magyarság jó
részét kitevő sokaság, és az
óhajtott, a terheket a vállukon cipelő, a múltat átmentő kisebbség között micsoda ordító különbség, szakadék van! Legalább akkora
mint nép és nemzet között.
Mégis hiszünk és remélünk. Egyre többen. És holnapra még többek leszünk.
Balczó András írta: Jézus a
legkisebb közös többszörös,
a feltámadt Krisztus az.
Merész, igaz, bátor, optimista szavak. Emlékeznek?
Sokszor emlegettem magam is ezt a matematikából
kölcsönzött kifejezést. De
ezt az egyszerű és nagyszerű alapot Balczó látatta
meg velem is. Hogy sokat
kér hitetlen világunkban?
Lehet. Most úgy tűnik igen.
De a jövőben, a magyarság,
a Magyarország jövőjében
vetett hit magvai mindanynyiunkban ott vannak, csak
hagyni kell kicsírázni őket.
És akkor ismét lesz olyan
Magyarország melynek határtalanok határai. Mert
akkor ráébredünk arra,
hogy a befogadó, a vendégszerető és marasztaló, a
Mária ország mindannyiunk lelkében, szívében, elméjében ott lakik. Ha erre
ráébredünk, és tudatosan
vállaljuk eme ébredés következményeit, terheit, akkor lesz megint közös nemzettudat, mely nélkül nincs
megújhodás.Akkor lesz értelme így köszönteni a
szembejövőt: Adjon Isten! S
így válaszolni rá: Szebb
jövőt! Áldást s békességet!
Békességet Istentől, hogy
mindörökké dicsértessék az
Ő neve, ki eddig megtartott
minket, bár mi sokszor
elhagytuk Őt.
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Hiteles köz-beszéd
MIT GONDOL A TERVEZETT ÚJABB
MEGSZORÍTÁSOKRÓL?

NAGY JÁNOS
IMRÉNÉ

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
nyugdíjas

rokkant nyugdíjas

A nyugdíjasokat nagyon
rosszul érinti ez a megszorítás, mert így is kicsi a
nyugdíj, és azt is el akarják
venni tőlünk, amit eddig
kaptunk. Miért nem a nép
szavazhat ezekről a kérdésekről? Miért olyan dönt
helyettünk, a fejünk felett,
aki maga is sikkasztott?

Bibliaismeretből
a legjobbak
Ebben az évben Békés, a Szegedi Kis István Református
Gimnázium adott otthont a Soli Deo Gloria (SDG) Bibliaismereti
versenynek. A résztvevő háromfős csapatok az ország minden
pontjáról érkeztek (Csurgótól Halásztelekig, Debrecentől Kaposvárig, és Gödöllőtől Sárospatakig) hogy megmérettessenek,
mennyire ismerik a Szentírást. A rendezvényen megjelent Dr.
Nagy István nagykőrösi rektor is, az SDG országos vezetője.

Az én véleményem csak
az lehet, akinek nehéz volt,
annak szinte lehetetlen lesz
megélni, mert egyre jobban
mennek fel az árak. Ők
elvannak a Parlamentben,
elüldögélnek, de azzal nem
törődnek, mi van velünk.
Jobb lenne, ha Bajnai Gordon ott maradna, ahol eddig
volt! Nem kérünk belőle.

KISGYÖRGY
FERENC

BALOGH ISTVÁN
pultos

rokkant nyugdíjas

Szerintem csak egy előrehozott választás segítene.
Egy év alatt még rengeteg
pénz fog eltűnni. Még több
embert kellene elszámoltatni az ellopott országvagyonról. Végre olyannak
kellene irányítani az országot, aki ért is hozzá. A
Parlamentben sajnos most
nincs ilyen.

Népirtás, ami itt folyik.
Bizonyos érdekkörök tönkretették a mezőgazdaságot
és annak ágazatait, tehenészet, liba, stb. Vezetőink
nyilvánvalóan behódoltak
külföldi érdekcsoportoknak, és csődökön meg offshore cégeken keresztül a
talpunk alatt lévő földet is
kimenekítik az országból.

A győztes csapat tagjai és felkészítőjük, Katona Gyula lelkipásztor

A versenyzőknek az írásbeli tesztnél 130 kérdésre kellett
választ adniuk a Biblia legnehezebb részéről, a Jelenések könyvéből. A szóbeli valójában dramatizációs gyakorlati feladatokból,
mások mellett például próféciát kellett írniuk a csapatoknak.
A versenyt végül a Pap Réka, Pántya Tamara és Varga Dóra
összetételű békési csapata nyerte, megelőzve Sárospatakot és
Gödöllőt.

FÜLES DOLGOK

Csecsemők és kisgyermekek körében gyakori a náthás
megbetegedés, és ennek következtében kialakuló fülgyulladás. Vannak az ún. „füles” gyerekek, akiknél fokozott a
hajlam a fülgyulladásra. Ennek azaz oka, hogy ebben az
életkorban a fülkürt rövidebb, tágabb és egyenesebb lefutású, mint felnőttkorban. Ez az anatómiai viszony kedvez
a baktériumok és a vírusok középfülbe való könnyű bejutásához. A babák hanyatt fekvő helyzete, pedig kedvez a
pangó váladék hátracsorgásához. Az elhúzódó orrfolyás
gyakori a csecsemőkorban, hiszen a picik nem tudják kifújni az orrukat. A sorozatos nátha miatt az orrmandula
megduzzad, és ez akár tovább rontja a helyzetet.
Mit tehetünk?
– Nátha esetén mindig használjunk orrcseppet, vagy
orrsprayt. Rendszeresen tisztítsuk meg az orrjáratokat
orrszívó segítségével.
– Speciális fülsapkával melegítsük át a fülecskéket.
(Naponta 4-5 alkalommal 20 percig)
– Nagyobb gyermekeknél havonta egyszer alkalmazzunk fülgyertyás kezelést mindkét fülben. (Hihetetlenül kitisztítja a külső hallójáratot a keletkező szívóerő segítségével. Átmelegíti a járatokat.)
– „Füles” gyerekeknél megelőzésképpen és a tünetek
enyhítésére alkalmazhatunk homeopáthiás kezelést
(Kérjük szakember segítségét a megfelelő szer kiválasztására)
Már a legkisebb gyanú esetén is forduljunk orvoshoz,
illetve gyakran szívjuk le a pangó váladékot, hiszen kezeletlen fülgyulladás, akár halláscsökkenéshez is vezethet.
Ne feledjük: orrspray, orrszívás, orrcsepp!
Nagy Krisztina, védőnő

VIHAR
A viharfelhők gyülekeznek, s egyre fenyegetőbben közelednek. A vihar minden bizonnyal mindannyiunkat elér. Nem feltétlen csak a gazdasági válságra gondolok, hanem az életben
óhatatlanul ránk törő konfliktusokra, személyes tragédiákra,
gondokra, megoldhatatlannak tűnő problémákra is.
Jézus ezt mondja, a Máté evangéliuma 7. rész 24. versében:
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat,
hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát.
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek
abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát. És ömlött az
eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba;
és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
Aki az életét Jézus Krisztusra és az Ő beszédére építi, az a
legnagyobb viharban is szikla szilárdan áll és megmarad mindaz, amit épített. Aki figyelmen kívül hagyja Jézust, és más
alapra épít, annak élete menthetetlenül összedől. Egyetlen út,
egyetlen megmentés, egyetlen megtartás van – Jézus Krisztus!
Igen kizárólagosságot hirdetünk és nem liberalizmust! Mert
ha csak egyetlen út van, akkor felelősségünk, hogy mindenkinek megmutassuk ezt az utat, s aztán ki-ki eldöntheti él-e vele.
Minden inog körülöttünk. Örök érvényű eszmék, jól bevált
gyakorlatok dőlnek egyik pillanatról a másikra porba, Jézus
beszéde azonban örökre megmarad! Ő így nyilatkozik erről:
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem
múlnak. Kedves Békési Újság olvasó! Az Ön élete milyen alapokkal bír…? Ma még lehet újra építkezni, de meddig…?
Durkó Albert, lelkipásztor
Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne,
írjon szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a
rovat szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat

FIGYELEM!
Tavaszi akció a Biotermékek Boltjában!
Áprilisban továbbra is 10 százalék kedvezménnyel gyapjú garnitúrák, gyapjúba épített mágnes derékaljak, bekecsek, Linea edénygarnitúrák közül választhat.
A Norbi Update termékek teljes választékával várjuk a
fogyni kívánókat, és azokat is, akik szeretnék tartani
súlyukat. Az alapanyagoktól a készételig és nasiig mindent megtalál! Hétről-hétre bővül a Norbi fagyasztott
Fornetti termékek kínálata. Keresse Norbi legújabb
könyvét, melyet akciósan és ajándékkal kínálunk.
További ajánlatunk: Vincentka termékek, ReduceFatFast kapszula (ajándékkal), herbárium cseppek, fogyi
kenyér és száraztészták, gyógyteák széles választékban,
oxigénes víz, Vivien szívbarát víz, bio tisztító és mosószerek, szemtréner szemüvegek, RYN cipők.
Dietetikus szaktanácsadás továbbra is! Minden első és harmadik hét csütörtökén 16 órától Ökrösné Kis Éva várja Önt.
Cím: Biotermékek Boltja&Norbi Update Shop
Békés, Szánthó A. u. 5.
Telefon: 410-171, 20/22-37-822
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra között
Várunk minden békési és környéki eddigi és leendő vásárlót!

AA klub indul
Békésen márciusban!
Érdeklôdni lehet:
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
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Semmi rendkívüli?
„Semmi rendkívüli nincs bennem” – állítja magáról a kissé mackós, mosolygós, közvetlen, 32 éves
fiatalember, Köpe László. Foglalkozására nézve
kulcsmásolással, cipőjavítással foglalkozik jelenleg, bár mint mondja: volt ő már szobafestő és
még sok minden, ahogy az élet hozta, csak akasztott ember nem. Szóval semmi rendkívüli. Vagy
mégis? Döntsék el Önök!
– Csiripelik a verebek, hogy
modellezéssel mulatja ideje
nagy részét. Hogy kezdődött?
– Gyerekbetegség, csak az
anyagi szint nem annyira engedte meg, hogy komolyabban
foglalkozzam vele. Azóta felnőttem, biztosítani tudom az
anyagi hátterét és úgy gondolom, mindenkinek kell egy kis
kikapcsolódás, amivel elfelejtkezhet a hétköznapi gondokról. Számomra az egyik ilyen
tevékenység a modellezés,
mely inkább a működtetést,
az egymással való versenyzést
jelent. Földön, vízen, levegőben próbálkozom, több-kevesebb sikerrel. Autózással kezdtem, egy idő után átnyergeltem a hajózásra. Itt kevesebb
sikerélményem volt. Aztán
jött a repülés, ami egy nagyobb falat, viszont sokkal látványosabb és nehezebb is. (A
modell működő kisméretű,
távirányítású jármű – a szerző)
– Tudtommal egy ilyen jellegű klubbot is vezet. Ezzel
kapcsolatban mi az igazság?
– Klubnak túlzás nevezni,
inkább egy közös hobbinak a
baráti társasága. Versenyzünk
egymással, meg tapasztalato-

kat cserélünk. Jól érezzük
magunkat egymás társaságában. Ha valaki többet tud, tovább adja, itt kemény oktatás

érünk el sikereket. Ha bárkinek kedve támad csatlakozni
hozzánk, akkor a békési
Szilágyi üzletházban keresse
Varga Tibort, aki mindennek
az atyja. Vagy, ha hívnak, mi
megyünk bemutatót tartani, s
ott is felvehetik velünk a kapcsolatot. (pl. Madzagfalvi
Napok, dánfoki Motoros és
rock hétvége, stb.)
– Mint hallom a motorozás
a valóságban sem idegen
önnek, hisz egy motoros klub-

Balról Köpe László, jobbról Varga Tibor. Középen a modellek.

folyik. Ezt is meg kell tanulni,
érteni kell hozzá, mint bármi
máshoz. Egymás hibáiból tanulunk, és egymást segítve

nak is tagja. Bőrszerkó, Harley
Davidson meg ilyesmi?
– A másik nagy szenvedélyem a motorozás. Élvezem a

szabadságot, amit a motorozás
nyújt nekem. Nem a sebesség
a lényeg, hanem az a fajta szabadság, amit autóban ülve
nem lehet megélni. Sokkal közelebb van hozzám így a természet. Ebben is megtalálom
a társakat. A közös motorozáson és bulizáson kívül összeköt
bennünket az is, hogy igyekszünk támogatni az árva gyerekeket. Ha kellett ruhát gyűjtöttünk nekik, rendeztünk
Mikulás ünnepséget, vettünk
nekik karácsonyi ajándékot.
Én ebben azt szeretem, hogy
olyan helyzetben vagyok, mint
a többi motoros társam, mert
tudunk valakiknek segíteni.
(Kb. 40 motoros – van köztük
bőrszerkós is – segít rendszeresen 69 árvát – a szerző)
– A hobbijait már ismerjük. Mit szabad tudnunk élete többi mozzanatáról?
– Nincs körülöttem semmi
titok. Egy kis pont vagyok a
gépezetben. Egyelőre független
vagyok, a baráti társaságom
viszont hatalmas. Szeretem a
mozgást magam körül, nem
egy otthonülő típus vagyok.
Ugyanolyan vagyok, mint akárki más. Szerintem nincs bennem semmi rendkívüli. Talán
intenzívebben élek az átlaghoz
viszonyítva. Nem szeretném,
ha unalmas lenne az életem
filmje, mikor visszapergetik.
Egy életünk van, és abból próbáljuk meg a lehető legjobbat
kihozni minden téren. Gugé
Következő lapban: interjú Petneházi Géza zenésszel.

A város kultúrájáért tesz a Nefelejcs egyesület
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület éves
közgyűlésén az elnök, Balog
Gáborné kézműves bejelentette, hogy tavaly nyereséget termelt az egyesület, amelynek a
tagdíjakból, városi és megyei
önkormányzati támogatásokból vannak bevételei, a lakosság számára ingyenes prog-

ramjait a lehető legkisebb
pénzből igyekszik kihozni.
Az idén pünkösdre eső (má-

jus 30-31.) Nefelejcs Vigalom,
valamint a Békési Tökmulatság (október 10-11.) mellett
további rendezvényekkel színesíti és élénkíti az egyesület a
város kulturális életét, például
a Luca napi játszóházzal. Az
időben legközelebbi Nefelejcs
Vigalom és Gyermeknap
programjai összeálltak, ebben
a pünkösd, a majális, a gyer-

meknap keveredik a népi hagyományok és mesterségek
megőrzése és terjesztése jegyében, amely az egyesületnek
küldetése.
A közgyűlésen újabb két
lelkes tagjelölt jelezte, hogy
szeretne bekapcsolódni a most
34 tagot számláló kulturális
egyesületnek a közért végzett
munkájába.
Sz. K.

A SZOLÁRIUMOZÁS ÁRTALMAI
Egy Németországban készített tudományos felmérés szerint, aki évente több mint 50 alkalommal teszi ki magát a
bőr típusának megfelelő szolárium sugarainak, már az is a
fokozott bőrrák-veszélyeztetettek kategóriájába szerez
magának belépőt. A régi készülékekbe beépített új lámpák
és a nem megfelelő szűrők használata szintén veszélyforrást
jelenthetnek, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy bizonyos gyógyszerek felerősíthetik a sugarak hatását és érzékenyebbé tehetik a bőrt. Különösen veszélyeztetett az UVsugárzástól a szem, ezért a szolárium stúdiókban a megfelelő védelmet nyújtó szemüveget kérés nélkül is a vendég rendelkezésére kell bocsátani.
Egy jó szolárium szalont a többi között arról lehet felismerni, hogy részletes felvilágosítással látja el a vendéget,
kizárólag hatóságilag ellenőrzött és ezt tanúsító jellel ellátott berendezést használ, betartja és betartatja az előírásokat, tiszta és ápolt személyzettel dolgozik.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

MEDDIG HÚZZA AZ ÚJ KORMÁNY?
Már megalakulásakor bukdácsol az új, Bajnai-kormány, miután kiderült, hogy a gazdasági miniszternek
jelölt Vahl Tamás korábbi végeivel kartellügyekbe keveredett, és – sajtónyomásra – visszalépett a jelöléstől.
Egy másik jelöltet, a 29 éves pártkatonát, Gyurcsány
hívét, Ficsor Ádámot titkosszolgálati miniszternek szeretnék, de még az illetékes szakbizottság sem tartotta
alkalmasnak e posztra.
A szakértőinek mondott, 204 szavazatot kapott
Bajnai-kormányban nagyítóval kell keresni a szakértőket, hatan megtarthatták posztjukat, míg az új arcok
között vannak eddig a másodvonalba sorolt MSZP-sek.
Mint az önkormányzati tárca élére került, orosházi illetőségű Varga Zoltán, aki 2006-ban a mi békési körzetünkből próbált egyéni mandátumot szerezni, de alulmaradt a választáson Fideszes riválisával szemben.
Bajnai Gordon válságkezelési (eddig nem részletezett)
terveit jelentősen nehezíti, hogy nincsen állampolgári
támogatottsága és elfogadottsága, kormánya elleni országos tüntetésekre a jövőben is számítani kell.

BÉKÉSI ÚJSÁG

– megjelenik Békés, Kamut, Murony, Tarhos és
Bélmegyer településeken.

MEGHÍVÓ

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

Vállalkozói Centrum – Békési Inkubátorház
Ingyenes előadás és tanácsadás vállalkozók részére
Vállalkozói Centrum a helyi vállalkozásokért témakörben:
1.) A Vállalkozói Centrum feladata és szolgáltatásai
2.) Vállalkozások támogatott finanszírozási (hitelezési) lehetőségei
3.) Vállalkozások pályázati (hazai és EU-s) lehetőségei
Helyszín: Agrár Innovációs Központ (Békés, Kossuth u. 3.) nagyterme
Időpont: május 5. kedd, 16.30 óra
Meghívott előadók:
– Vállalkozói Centrum menedzsere:
Domokosné Bartyik Márta közgazdász
– Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány projekt
menedzserei: Petényi Roland, Gera Krisztián
– Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátorai:
Budás Attila, Czverencz Péter

Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe
fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet.
Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Családias hangulatú teadélután
a Dózsa utcai idősek klubjában

Előadás szülőknek
az erkölcsi nevelésről

Később ajándékozásra került sor. Minden jelenlévő a
klub tagjai által készített kézimunka termékekből kapott
ajándékot, majd megvendégelés következett. Az elmaradhatatlan tombolasoroláson sok
értékes tárgy talált gazdára.
Az intézmény aulájában
(Dózsa u. 36.) kézimunkákból
álló kiállítás még ebben a
hónapban folyamatosan megtekinthető, munkanapokon 816 óráig.
Zs. I.

Április 3-án a „Szülők iskolája” sorozat harmadik rendezvényére került sor a református általános iskolában.
Ezt a „tanórát” ezúttal dr. Hoffmann Rózsa intézetvezető egyetemi docens, KDPN-s országgyűlési képviselő, a Parlament
oktatási bizottsági tagja tartotta „Az erkölcsi nevelésről: miért
és hogyan? Az egyházi iskolák értékrendje” címmel.
Az előadó többek között szólt arról, hogy az iskola az erkölcsön keresztül az embert formálja: egyént nevel, kötelezettségre és a jövő céljára nevel, hogy a felnőtt ember kikerülve az iskolából önmagát tudja pozitív irányba alakítani. Az alapvető ideális értékek: a jó, a szép, s az igaz, de ezekhez kapcsolódnak a
hasznos, a kellemes és a szükséges fogalmak. Valamint az igazságosság, mértékletesség, szorgalom és bölcsesség.
Az erkölcsös nevelés eszközei a tanítás, a cselekedet és a példamutatás. E három dolog kell ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel feküdjünk le esténként szülőkként, tanárokként. Fontos
a lelkiismeretre nevelés is.
– Sajnos mai világunkban egyre több a lelkiismeret nélküli
ember – mondta ezzel kapcsolatban az előadó.
Megjegyzendő aranyszabályként tárta a hallgatóság elé
Hoffmann Rózsa azt a jézusi mondást is a Szentírásból, hogy
„Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
azt cselekedjétek velük.”
Zsombok Imre

Térzene fogadta április 8án a vendégeket és az időseket

ben előadóként érkeztek.
Dalárdájuk hangos sikert ara-

a Dózsa utcai Idősek Klubjánál. Bagoly László – a zeneiskola igazgatója - két tanítványa adta a fanfár zenét, és a
teadélután műsorában még a
zeneiskola három pedagógusának, Timkó Sárának, Matajszné Szőnyi Graciellának és
Nagyné Bodon Ilonának növendékei léptek fel. A békéscsabai Életfa Idősek Otthonának lakói vendégként, egy-

tott. Fellépett továbbá versmondással Zsombok Imre.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.

se gázkonvektorok + csempekályha.
Rendezett udvaron garázs + tároló van.
Érd.: 30/900-43-53, 16 óra után.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos
melléképülettel, nagy kerttel. Érd.: 30/3868-965. Békés, Summás u. 3.
Dánfokon összkomfortos nyaraló eladó.
20/95-84-167.
Földszinti, egyszobás, erkélyes lakás
eladó. 30/542-37-19.
Békésen kétszobás, összkomfortos, téglaépítésű kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe vehető. Tel.: 20/20-60-161.
Központhoz közeli helyen ház eladó felújítva. Tel.: 30/611-58-93, 30/54-299-54.
Tokaj és Szerencs között Mezőzombor településen belterületi kétszobás, parkettás,
komfortos családi ház, nagy telekkel eladó
vagy cserélhető muronyi vagy környékbeli kis családi házra 3,5 millió csereértékben. Érd.: 46/361-375, 66/427-207 telefonszámokon este.
Békésen 2,5 szobás lakás eladó. Érd.:
30/45-00-567.

INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Eladó Békés belvárosában (Ady-n) az ABC
bolt fölött, 3. emeleti, kétszobás, 64 m2-es,
téglaépítésű, erkélyes, egyedi gázos és villanyos, igényesen felújított lakás, vagy
értékkülönbözettel kertes házra cserélhető
(csak téglaépítésű). Érd.: 70/39-26-170.
Békésen, négyszobás (kisebb-nagyobb)+
nappali, beépített garázzsal, melléképülettel, kövesút mellett családi ház, eladó vagy
értékkülönbözettel kisebb kertes házra
cserélhető. Érd.: 70/ 576-91-44.
Eladó kétszobás kertes ház Békés Teleky
u. 68. sz. alatt. Tel.:30/25-73-681.
Békés Kert u. 4. sz. alatt eladó 2,5 szobás
kertes ház. Tel.: 20/80-34-408.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű 54 m2-es melléképület. Érd.: Kereszt u. 3. alatt.
Egyszobás földszinti lakás eladó. Tel.:
30/693-21-91.
Eladó igényes családi ház parkosított udvarral, kicsi konyhakerttel. Értékegyeztetéssel tömblakást beszámítok. Érd.:
70/310-88-07.
Békésen összkomfortos kertes ház eladó.
70/638-12-45.
Zöldövezetben belvárosi téglaépítésű kockaház eladó. Kétszobás + nappalis, fűté-

Együtt várták a húsvétot a Karacsban
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon együtt várták
a közelgő keresztény ünnepet a Karacs Teréz Tagiskolában. A
játékos feladatok a húsvét, tavasz témakörben tették próbára
a gyerekek ügyességét, fantáziáját. Népszerűnek bizonyult a
nyuszi simogatás. A legérdekesebb az udvaron megtartott
pünkösdi király- és királynőválasztás volt, ahol három próbát
kellett kiállniuk a jelentkezőknek a megtisztelő címért. A nap
a gyerekek által költött locsolóversek felolvasásával végződött.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békésen a Kereszt u. 38. sz
alatt. Gázfűtéses, fürdőszobás. Szobában
nagyméretű csempekályha van beépítve,
amely a másik helyiségből fűthető.
Telefon: 634-233.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
áron alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés,
Hajnal u. 19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Komfort nélküli ház eladó. Hajnal u. 57. Ár:
3,7 millió Ft. Érd.: 70/56-57-376.
Békésen az Asztalos u. 55. szám alatti ház
sürgősen eladó. Két családnak is megfelel.
Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 70/705-06-83.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/48-63-178.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békésen főútvonal mellett házrész eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 20/331-69-82.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 27.

BÉKÉSI
ÚJSÁG
– a legtöbb hír
Békésről!

Apróhirdetések
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/35-39-534.
Eladó, esetleg nagyobbra cserélhető 1,5
szobás, összkomfortos, klímás, felújított,
60 m2-es kocka ház rendezett udvarral
Békés, Prágai u. 2. szám alatt. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 20/532-78-76 vagy 416-741.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Széchenyi téren 2 és fél szobás, 67 m2-es
II. emeleti egyedis lakás eladó. Irányár:
8,9 millió Ft. Érdeklődni: 30/655-98-06.
Békésen a Fürdő mellett családi ház sürgősen eladó. Ár: 9 millió Ft. Békés, Tátra
u. 1. Tel.: 30/561-87-41.
Békésen, a Hargita u. 28. számú ház, 9,5
millióért eladó. Érd.: 70/572-46-49, 30/
382-67-97.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/ 387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, 2.
emeleti lakás eladó. 11 millió Ft. Tel.: 70/
234-64-19.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. Ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen a Fáyn 1+2 félszobás második
emeleti lakás eladó garázzsal, pincével, padlásrésszel. 11,5 millió Ft. Tel.: 20/412-10-62.
Békésen, a Fürdő szomszédságában kétszintes családi ház (háromszobás), alsóépülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára
12,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/ 776-40-75.
Békésen főútvonal mellett kétlakásos kertes ház eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
20/331-69-82.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
KIADÓ INGATLAN

Ház albérletbe kiadó a Dózsa Gy. u. 11.
alatt. Érd.: Teleky u. 70.
Garázs kiadó a Teleky utcában. 30/32721-39, 417-279.
INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást ven-

nék vagy bérelnék a buszvégállomás közelében. Sürgős lenne! Ajánlatokat a
70/322-84-53-as számra várok.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kertet vásárolnék Békésen vagy környékén reális áron, jól megközelíthetőség és
áram lekötés szükséges. Ajánlatokat a
643-394-es vagy 20/540-76-80-as telefonokra várom.
A Berényi úthoz közel a Nagykertben 3 kvadrát kert eladó kis faházzal és gyümölcsfákkal. Érd.: Attila u. 18. Tel.: 20/371-57-48.
Nagykertben, kövesúthoz közel 5 kvadrát
lucernásföld eladó. Tel.: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/ 39-49555.
1500-as Lada, 5 sebességes, katalizátoros, 14 éves, kék színű, jó állapotban, érvényes műszakival, vonóhoroggal eladó.
Érd.: Dózsa Gy. u. 5/1. vagy 412-070, délutánonként. Megegyezünk.
Eladó egy Honda CBR 900 RR típusú
motorkerékpár sok extrával 1994-s évjáratú. Irányár 670000 HUF. Érdeklődni 70
776 4075-s telefonszámon.
Suzuki Swift, 9 éves, jó állapotú 92000
km-el, 2010-ig érvényes műszakival
eladó. Tel.:30/289-79-22.
Suzuki Ignist vennék max. 50000 km-el,
4-5 éveset, megkímélt jó állapotút. Tel.:
30/289-79-82.
Egyedi gyártású, magasítós utánfutó.
Belméret kb.: 90x110 cm. Saját tömeg: 140
kg, össztömeg: 400 kg. Műszaki: 2009. 07.
11. Az utánfutó eredetiségvizsgával és
törzskönyvvel rendelkezik. Irányár: 33000
Ft. Telefon: 20/32-00-105.
50 cm3-es Jawa Babetta eladó. Érd.:
20/338-93-02.
Eladó S51B Simson segédmotor teljesen
felújítva. Érd.: 70/45-70-988.
Eladó egy 4-es IFA billencs tgk. Érd.:
30/51-25-235.
70-es Honda Dio eladó. 70/32-66-769.
Suzuki robogó eladó. Érd.: 70/204-14-09.
Jó állapotban lévő 50cm3 Orion kismotor,
valamint 125 cm3 Cross motorok sürgősen
eladók, ugyanitt Mercedes 307 diesel 15
fős kisbusz használatra vagy alkatrésznek
eladó (műszaki lejárt). Érd.: 70/544-30-79.
18 éves Lada Kombi, műszakira felkészített, de nem vizsgáztatott, új akkumulátorral eladó. Irányár: 130 ezer Ft. Érd.: Békés,
Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)

ÁLLAT
Liba, kacsa, csibe folyamatosan kapható májustól. Murony. Tel: 427-105, 30/
39-49-555.
Félperzsa kiscicák ingyen elvihetők.
Érdeklődni: 20/240-38-20.
Hároméves Husky szuka kutya családi
okok miatt eladó. Gyerekszerető, továbbtenyésztésre is alkalmas. Békés, Hajnal u.
19. Tel.: 30/85-81-911.
Sharpei kiskutyák négy színben eladók.
20/95-84-167.
Négyhónapos tacskó-keverék szuka kiskutya 1500 Ft-ért eladó. Érd.: Békés, Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)

MUNKÁT VÁLLAL
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
Adóbevallások készítését vállalom. Pálfiné, Békés, Hőzső u. 50. Tel: 20/38-30-585.
Időpont egyeztetés szükséges.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra, fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/242-12-82.
Ház körüli udvarok, kertek kaszálását vállalom motoros kaszámmal. Érdeklődni a
70 776-4075 telefonszámon.
Cipzárcsere, javítás rövid határidővel.
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást is. Békés, Hajnal u. 19.
30/85-81-911.
Fűkaszálást, rotakapálást vállalok.
70/779-68-18.
Éjjeliőr, telep helyőr, portás állást keresek.
Tel.: 30/54-29-954.
Könyvelési, adminisztrációs feladatok ellátásában másodállást vállalnék. Tel.:
30/852-93-58.

EGYÉB
A Tökmulatságon megcsodált dísztökök
vető magvait elcserélném: régi és új üvegpalackokért, könyvekért, újságokért, stb.
Érd.: fez@freemail.hu vagy 06 (30) 6031870, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/ 94341-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/ 467-13-39.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely eladó.
Ára: 5 ezer Ft. Tel.: 30/467-13-39.
Pedroló szivattyú, kétmedencés fehér zománcozott mosogató eladó. Érd.: 634-207.
Eladó elektromos kerékpár (szinte új). 28-

as férfi és női kerékpár. Békés, Petőfi u. 39.
Rotációs kapálógép 4 LE járókerékkel uránfutóval együtt eladó. Valamint 5 LE csónakmotor eladó vagy elcserélhető segédmotorra. Érd.: 412-356, 30/457-23-02.
Kecsketej vagy sajtok eladók. Akár házhoz szállítva is. Érd.: 70/222-10-48.
Eladó: 80 l bojler, 40 l fagyasztóláda, 200
l hűtőláda, gázkazán központhoz, új fürdőkád. Érd.: 20/933-15-13.
Gáztűzhely, konyhába és előszobába való
csillárok, televízió állvány eladó. Érd.:
30/240-48-34.
Egy rekamié olcsón eladó. Érd.: 414-077.
Befont üvegek 10-25 l-ig, leánderek (rózsaszín, fehér, vajszínű) 2 ezer-14 ezer Ftig, minden méretben. Virágzó kisméretű
kaktuszok eladók. Tel.: 416-144. Cím:
Békés, Deák F. u. 39.
Egyszálas ipari varrógép olcsón, és
Brother Innovis 900 hímzőgép eladó.
70/24-47-685.
Háti permetező eladó. 30/246-42-41.
Eladó: 1 db Panasonic Lumix digitális
fényképezőgép (irányár: 16 ezer Ft), 1 db
Sony-Ericsson W300i kártyafüggetlen
mobiltelefon (irányár: 12 ezer Ft), 1 db
elektromos fűnyíró (irányár: 4 ezer Ft).
Tel.: 30/54-29-954.
2,5 kw-os lampart konvektor eladó. Tel.:
30/542-99-54.
Garázs kiadó Fáy 3. II. sárga ajtós, és 28as női kerékpár. Kétgumis kerekű kézikocsi, lányka heverő. Érd.: Szociális Otthon
portáján, 2 pavilon 8b.
Kéményes új típusú konvektor olcsón
eladó. Érd.: 20/240-38-20.
Jó állapotban lévő gumis kocsi egy ló
után is (könnyű járású) eladó. Ár: 70 ezer
Ft. Tel.: 30/85-81-911.
Szép nagy csavartpálma eladó. Érd.: Attila
u. 18. Tel.: 20/371-57-48.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely palackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
1000 literes, 2 ajtós Lehel mélyhűtőszekrény eladó. Irányár: 25 ezer Ft. Tel.: 30/3667-582.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Próbálni kötelezettség nélkül előzetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Kerti szerszámnyelek (csákány, kapa,
kasza, stb.) eladók, valamint 2,1 kW-os
Split klíma (hűtő-fűtő) gyári csomagolásban, ára 45 ezer Ft. Érd.: Békés, Szabó D.
u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
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Egyedi alkotások békéscsabai
művésztől a Galériában
A két évvel ezelőtt elhunyt békéscsabai polihisztor, Lipták Pál aktásaiból
nyílt tárlat a Békési Galéria nagytermében. A festményeket a Derecskén
élő, külkereskedőből lett műgyűjtő,
Hajdú László hozta el Békésre.

Április 23. csütörtök 14 óra
Faipari tanműhely beruházásainak átadása
(Farkas Gyula Közoktatási Intézmény).
Szarvasi u. 44.
Április 23. csütörtök 16-18 óra
Kistérségi óvodák tehetséggondozó rajzpályázatának eredményhirdetése és énekbemutató.
Kulturális Központ

Kiss Tibor a legjobb helyesíró Békésen
Április 4-én a Békési Kistérségi
Iskola Dr. Hepp Ferenc tagintézményében rendezték meg a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntőjét. Békés
megye 102 legjobb, 5-8. osztályos
helyesírója találkozott.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Természetesen itt voltak a legjobb békési
helyesírók is. A vendéglátó Dr. Hepp Ferenc
Tagintézményt öt tanuló képviselte. A versenyzőket Deákné Domonkos Júlia tagintézményvezető köszöntötte, majd Erdős Norbert
országgyűlési képviselő a magyar nyelv szeretetének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az
ünnepélyes megnyitó után a versenyzők évfolyamonként külön termekbe vonultak, ahol
előbb tollbamondást írtak, majd nyelvtani feladatlapot oldottak meg. A kísérő nevelők és szülők közben előadást hallgattak, a vendégek
megismerkedhettek az iskola életével, városunk
nevezetességeivel. Volt kézműves foglalkozás,
ahol húsvéti díszeket és karkötőket készíthettek az ügyes kezűek. Nagyüzem volt az informatika teremben, és sokan nézték meg a gyerekeknek szánt rajzfilmet is.
A tanulók munkáit évfolyamonként értékelték. A hetedik osztályosok között harmadik helyezést ért el Durkó Péter, a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény tanulója. A nyolcadikosok között győzött, és ezzel az országos versenyre bejutott Kiss Tibor a békési Karacs
Teréz Tagiskola tanulója. Felkészítő tanára Ba-

Április 24. péntek 10-13 óra
„Roma integráció Békés városában” című nemzetiségi kutatást ismertető konferencia. Szervezi
a Szent Lázár Alapítvány.
Kulturális Központ

Április 27. hétfő 8 óra-10:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi művelődési ház
Április 27. hétfő 12 óra-14:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
Április 28. kedd 18 óra
Élhető világ című előadássorozat – Géczy
Gábor: „Emeld fel fejedet büszke nép”, a Bárka
program.
Kulturális Központ

Április 24. péntek 14 óra
A Városvédő és Szépítő Egyesület megemlékezése az 1919-es romániai vérengzés áldozataira.
Malomvégesi temető

Április 30. csütörtök 9 órától
Farkas-parádé. A Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény végzős diákjainak vidám búcsúzása
az iskola mezőgazdasági gépein utazva végig a
városon. Indulás a Hőzső u. 39. szám alatti iskolai parkolóból.

Április 24. péntek 18 óra
„Az én hangom” énekverseny döntője
Kulturális Központ Nagyterme

Április 30-május 1.
Ifjúsági Napok és Majális (programokat lásd a
címoldalon).

Április 24-25. péntek-szombat egész nap
Baptista Ifjúsági Konferencia. Téma: az imádság.
Sportcsarnok

HÉTVÉGE

„Mostanában sűrűn álmodom elmúlásról”,
vagy éppen a kiállításnak is címet adó: „Továbbszövi az idő a pillanatot”.
A Lipták-festmények gyűjtésébe csak az
alkotó halála után (2007) belefogó Hajdú László
a tervek szerint jövőre újabb alkotásokat hoz el
Békésre. Mint a Békési Újságnak elmondta, elsősorban a 19. századi nagyváradi festőket felölelő további gyűjteményeit is szívesen a békési
látogatók elé tárná, ebben az ügyben a Galéria
vezetésével tárgyalt már.
Szegfű Katalin

H É T V É G E

A tárlatmegnyitón Sass Ervin újságíró felidézte a könyvtárosi tevékenységéért Kossuthdíjat kapott, a Békés Megyei Könyvtárat 35
éven át igazgató Lipták Pál életművét, sokszínű munkásságát, melybe a könyvillusztrálásról
a versírásig, népművészeti tárgyak és kéziratok
gyűjtésig sok minden belefért.
– A harmóniát, szeretetet, barátságot,
összességében a békét festette meg - hangzott
el. Valóban, művészete a körösi táj inspiráló
közegében fogant, expresszív temperaképei
között a táj- és városkép, csendélet és figurális
kompozíció egyaránt megtalálható.
A június 6-áig megtekinthető tárlaton
érdemes figyelni a művek címeit is, melyekkel
Lipták Pál hangulatot teremtett. Ilyen címeket adott: „Október a náthás gyümölcsösben”, „Vak álmainkat cipeljük magunkkal”,

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 23-MÁJUS 6. KÖZÖTT

Május 3. vasárnap 17 órától
Békési NKTE-Gádoros megyei bajnoki női
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 25. szombat 17 óra
A Szegedi Kis István Református Gimnázium
Jótékonysági Gálája.
Kulturális Központ

Békés legjobb helyesírója, a nyolcadikos Kiss Tibor

log Vilmos. A Simonyi-kupát, a csapatverseny
legjobbja birtokolja. A kupa a Dr. Hepp tagintézményből a gyulai Implom József Általános iskolába került.
A verseny végén Vámos László, az önkormányzat kulturális és sportbizottságának elnöke, Békés legjobb helyesírójának, Kiss Tibornak átadta az önkormányzat által felajánlott jutalmat.

Egy nyelvet beszélünk
MIRE JÓ AZ ÉLESZTŐ?
Két hete szegény Géza malacon élcelődtem – nézzük még meg, hogyan is értik
(tanulják) meg az anyanyelvet a gyerekek.
Természetesen megpróbálják az újonnan
hallott szavakat beépíteni a már meglévő
szókincsükbe.
A komp például az a holmi, amit a tehén
nyakába akasztanak, hogy ne kóricáljon a
réten. Az állatkertben a legérdekesebb állat
a fürdőlovacska, míg a teve a homokozóban
él. Kiránduláskor a teát kullancsban vihetjük magunkkal. A gyógyszertárban lehet
fájdalomlapító Csillát venni (ez az a hölgy,
aki megszünteti a fejfájást). Ha valakit
megmérgeznek, a kórházban hastisztítás
lesz a vége (a buta felnőttek ezt gyomormosásnak hívják).

Érdekes, ha valamit az ellentéténél fognak meg: a lufi nem kipukkan, hanem lefújódik, az óvodás felvetkőzik, ha van kivehető winchester, akkor van bejöhető is – a
derelye meg „majdnem-palacsinta”.
Kicsit nagyobb korukban is okoznak
meglepetéseket: a gazdagok uzsonnakamatra adnak kölcsönt, a számítógéphez kapcsolható dolgok meg a prérifériák.
Egy napsütötte vasárnap reggelen játszódott le a következő történet: a kisfiú nagy
lendülettel beugrott a szülei közé –megjött a
Túró Béla! Miért vagy Túró Béla?- kérdezték tőle. – Hát mert kitúrlak benneteket!
És hogy mire jó az élesztő? Talán még
nem találták ki: feltámasztja a holtakat.
(Bárcsak.)
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Három kiváló sportoló tavaly Békésen

SPORT

Békési érmek
a Molnár Miklós Tornáról
A megyei diákolimpiai sikerek után a XX. Molnár Miklós
Nemzetközi Kosárlabda Emléktornán folytatták a jó szereplést a Békési Kistérségi Iskola Karacs Tagintézményének fiú és leány sportolói. A mezőberényi tornán
a serdülő fiú csapat – magabiztosan, három győzelemmel –
aranyérmet szerzett. Legyőzték a gyulai, a mezőberényi és a
Németországból, Wurzen városából érkezett fiúkat is. A győztes
csapat névsora: Vámos László, Hortobágyi Viktor, Molnár Tamás, Pataky Ádám, Nagy Csaba, Tóth Bence, D. Nagy Márton,
Garbár Balázs, Szöllősi Roland, Molnár Ákos, edző: Bányai Péter.
A csapatból különdíjat kapott Vámos László.
A gyermek fiúk is versenyben voltak az aranyért. Balog Lajos
edző fiai első napon legyőzték nagy pontkülönbséggel a
Mezőberény és a Gyula csapatait. Következő napra maradt a döntő
a másik veretlen szlovák Poprád csapatával szemben. Érdekes,
izgalmas, színvonalas meccsen 7 ponttal nyert a szlovák csapat, így
a Békés az ezüstérmet szerezte meg. A csapat névsora: Kopanyicza
András, Nagy Csaba, Pataky Ádám, Molnár Ákos, Lipcsei Imre,
Oláh Zoltán, Kelemen Norbert, Szabó Krisztián, Bánszki Róbert,
Nagy Tamás, Budai Gábor, Budás Norbert, Kovács Patrik, edző:
Balog Lajos. A torna legeredményesebb játékosa Nagy Csaba lett 79
ponttal, és különdíjat kapott a békési csapatból Molnár Ákos.
A 7-8. osztályos lányok is jól szerepeltek, 2 pont választotta el
őket az aranyéremtől. A szerbiai Csantavér csapatát mindenki legyőzte (a békésiek 112-9 arányban!), viszont a másik három csapatnál körbeverés alakult ki. A békési leányok 10 ponttal győztek
a Mezőberény ellen, majd 6 pontos vereséget szenvedtek a Hódmezővásárhelytől. A Mezőberény-Vásárhely meccs döntött az első
három hely sorsáról, sajnos a berényiek csupán egy ponttal tudtak
győzni (pedig 3 pontos sikerük már békési aranyat ért volna), így
maradt az ezüstérem. A csapat névsora: Szeverényi Beáta, Veres
Kata, Szőke Csenge, Vetési Ágnes, Mucsi Enikő, Kelemen Cintia,
Balog Tünde, Balog Emese, Csontos Nikolett, Földesi Boglárka,
Taró Gabriella, Szatmári Angelika, edző: Balog Vilmos. A torna
legeredményesebb játékosa Balog Tünde lett 61 ponttal, s
különdíjat kapott Veres Kata.
A gyermek leányoknál a békési csapat a negyedik helyen végzett a Szolnok, a Poprád és a Mezőberény mögött.
A huszadik, jubileumi tornán nagyon jól szerepeltek a békési csapatok.
Balog Vilmos

KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,9 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN,
Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2
szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Temesvári
utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában
125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5
szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház
eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy
2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. • Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió.

Horgász
szemmel

Tavalyi sportteljesítményével három fiatal békési sportoló érdemelte
ki „Az Év Békési Sportolója” címet.
Csató István súlyemelő 2008ban valamennyi versenyét meg-

gyar bajnok, országos csúcstartó, a Heraklész tehetséggondozó program tagja. Edzője
Balogh János.
Hortobágyi János atléta, a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény végzős tanulója szinte berobbant a magyar gerelyhajító mezőnybe. Kiváló ver-

lész bajnok programba. Edzője Rácz András.
Római József ökölvívó szintén a Heraklész tehetséggondozó program felfedezettje,
magyar válogatott. Eredményei: Tanintézetek Országos
Bajnoka, Utánpótlás Olimpia
3. helyezés, Serdülő Országos

FEEDER
VAGY PICKER
Manapság reneszánszát éli
a féderbotos horgászat, a hagyományos horgászatot felváltó technika. Nem véletlenül, mert míg a hagyományos
horgászbotok mellett órákat
ülhetünk kapás nélkül, addig
egy jól alkalmazott feeder
bottal megtelik hallal a szák.
Létezik a feeder botnál kisebb méretű, 2,1-3 m hosszú,
dobó súlyban kisebb bot is.
Ugyanarra az elvre van építve,
mint a feeder. Ez a picker bot,
ami azoknak készült, akik
szeretik a finomabb horgászatott, illetve a víz felé benyúló
fák lombjaitól nem férnek. A
picker bot lényegesen jobban
közvetíti a kapást, finomabban lehet vele fárasztani és
nagyobb fogási élményt nyújt
a horgásznak mint feeder.
Hátránya a dobásban és a
távolságban van. Általában
10-20 m között érdemes dobni, mert az akasztás nem lesz
hatásos, vagyis lekésünk a
kapásról. Terhelhetősége kb.
50-60 g, optimálisan a 10-25
g kosarak a megfelelők. A
picker bot a feederbot kistestvére, minden feeder horgásznak ajánlom.
Szekerczés Sándor

Három fiatal békési sporttehetség. Balról jobbra: Római József ökölvívó, Csató István súlyemelő és
Hortobágyi János atléta.

nyerte, többek között a nemzetközi Opel Kupát. Diákolimpiai bajnok, korosztályos ma-

senyeredményei nyomán meghívást kapott az ifjúsági válogatottba, és bekerült a Herak-

Bajnokság 3. helyezés. Edzője
Surman Zoltán.
Mindhármuknak gratulálunk!

Két ezüstérem a Surman Clubnak
a bokszolók utánpótlás olimpiájáról
Április 8-11. között rendezték meg
Hajdúszoboszlón a serdülő és junior korú
ökölvívók utánpótlás olimpiáját. Ötvenöt
egyesület 249 öklözője lépett a kötelek
közé. A békési Surman Box Clubot három
versenyző képviselte: Balázs László (serdülő
48 kg); Fodor Milán (junior 54 kg); Római
József (junior 80 kg). Mindannyiuk edzője
Surman Zoltán.
Balázs László első komolyabb megmérettetéseként indult, rutintalansága megmutatkozott és pontozásos vereséget szenvedett egy
szolnoki versenyzőtől.
Fodor Milán magabiztosan jutott el a legjobb
négy közé, ahol igen magas színvonalú mérkőzést nyert meg az egyik kiemelt, Hinger Gábor
(DVSC) versenyző ellen. A döntőben a ceglédi
Makula Sándor várta, aki a nagy taktikai és
technikai csatában 2:1 arányú pontozással
végül nyerni tudott. A békési sportoló a válo-

gatottságot jelentő ezüstéremmel zárta a viadalt. Közel került ahhoz, hogy a május végén
Jerevánban sorra kerülő junior világbajnokságon ő képviselje Magyarországot.
Római József könnyedén menetelt a legjobb
négy közé, ott a gyöngyösi Német Martint egyhangú pontozással győzte le. A döntőben a
budapesti Vasas versenyzője, Radics Attila várt
rá. Józsi a harmadik menetben egyértelműen
jobb volt, de addigra ellenfele elhúzott és bebiztosította pontozásos győzelmét. Így Római
Józsefnek is ezüstérmet akaszthattak a nyakába.
A verseny végén a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség elnöke, Dr. Csötönyi Sándor
elismerően szólt a Surman Boksz Club versenyzőiről.
A Békési TE versenyzője, Lipcsei Dávid
ugyanezen a versenyen a 70 kg-osok között
ezüstérmet szerzett. Edzője Maczik Pál.
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