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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Esélyteremtésért kapott díjat Vári Lászlóné
2. oldal
Óriási tömeget vonzott
a pálinkaünnep
3. oldal
Most már használható
a ligeti játszótér
5. oldal
Hatodik lett a BFKC
8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JÚNIUS 13-20.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JÚNIUS 20-27.
Turul Patika (Piac tér)
JÚNIUS 27-JÚLIUS 4.
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

Tízből hat békési a FideszKDNP-re szavazott
Békésen a 16798 választásra jogosult személy 33
és fél százaléka, 5631 személy vett részt a voksoláson. A Fidesz-KDNP-re a szavazók több mint
62 százaléka adta voksát (3471 voks), a Jobbik
több szavazatot kapott (929 voks, 16,63%), mint
az MSZP (700 voks, 12,53 %).
További pártok eredményei:
MDF (199 voks, 3,56 %), MCF
Roma Összefogás (116 voks,
2,08%), Lehet Más A PolitikaHumanista Párt (67 voks, 1,2
%), SZDSZ (56 voks, 1%),

Munkáspárt (48 voks, 0,86%).
Országosan a szavazáson a
választásra jogosultak 36 százaléka vett részt. 1,6 millió magyar állampolgár, a szavazók
56,37 százaléka szavazott a Fi-

desz-KDNP pártszövetségre,
félmilliónál valamivel többen
az MSZP-re (17,37 %), 427 ezren a Jobbikra (14,77 %), míg
az MDF 153 ezer szavazata (5,3
%) egy mandátumot ért.
A 22 magyar Európai Parlamenti képviselő közül 14
lesz Fideszes, négy szocialista,
három a Jobbik delegált, és
egy MDF-es.
/Békési pártvezetők véleménye
a helyi szavazás eredményéről
lapunk 3. oldalán/

Az egészség ügy Békésen
INTERJÚ DR. RÁCZ LÁSZLÓVAL, AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNY ÉS RENDELŐINTÉZET IGAZGATÓJÁVAL
– Tisztelt főorvos úr, lapunk
múlt heti számában újabb
sikeres pályázatról olvashattunk, mely ismét az egészségügyi ellátással kapcsolatos. Úgy
tűnik, az emberek egészsége valóban fontos ügy a városvezetés
számára. Mi a célja a ránk
váró nem kis munkának?
– Valóban nyertünk a
DAOP-4.1 program keretében
a járóbeteg szakellátás korszerűsítése kategóriában. A pályázat az önálló rendelőintézetek számára volt kiírva, és

igen magas pontszámot értünk el rajta. Így valóban lehetőség van a megújulásra
több szinten is. Békésen 20
éve a Rendelőintézet működteti a messze környéken elismert gyógyfürdőt, melynek
állapota nem megfelelő. Szakemberek véleményének kikérése után kértem, és azonnal
meg is kaptam a polgármester
úr segítségét, aki a testület
pozitív döntése után naprakészen követte velem együtt a
pályázat sorsát, és egyengette

annak útját. A pályázatíró
Gyebnár Péter és a tervező
Csökmei László is rengeteget
tett a siker érdekében. A
végső célunk a meglevő jogos
lakossági igények kielégítése.
– Mi fog történni, mikor,
mennyiért és miért?
– Egyrészt meg fog újulni
szerkezetileg maga a Körösi
Csoma Sándor utcai épület,
kisebb részt korszerűsítés, nagyobb részt teljesen új épületrész létrehozása révén.
Folytatás a 2. oldalon

Ajándékért sokan vitték a hulladékot
A szelektív hulladékgyűjtést is népszerűsítő hulladékcsere akció tartottak a
Környezetvédelmi Világnapon Békésen az Öko-Pannon Nonprofit Kft. kezdeményezésére. Bekapcsolódott a városi önkormányzat
és az Electro-Coord Magyarország Kht. is. Példát
adva a többieknek szelektíven gyűjtötte a hulladékot
Izsó Gábor és Cifra Anita
válogatott kézilabdázó.
A Környezetvédelmi Világnapot 1972 óta világszerte tartják, az Öko-Pannon Nonprofit
Kft. ötéve e napon szervezi meg
„Hozd vissza!” akcióját, melynek célja a gyűjtőszigeteken
történő szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, hogy minél
több csomagolási hulladék juthasson vissza a körforgásba.

Idén Békéssel együtt tíz település kapcsolódott a programba.
A magánszemélyek nagy
mennyiségben vitték vissza az
üveget, papírt, műanyag palackot, elektronikai hulladékot.
Különösen sok iskolás jelent
meg az akciónapon, ugyanis
„Az üveg is érték” mottó jegy-

ében a kezdeményező nonprofit kft. külön versenyt is hirdetett az iskolák számára. A gyerekek a szelektív hulladékgyűjtést játékosan bemutató
füzeteket, mások újrahasznosított termékeket kaptak aktivitásukért. Halmokban gyűlt a
sok rossz vasaló, tévé, video-

Cifra Anita békési válogatott kézilabdázó is szelektíven gyűjt. További
fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon.

magnó és a többi elektromos
és elektronikai hulladék is,
melyet az Electro-Coord Magyarország Kht. szállított el
szakszerű ártalmatlanításra és
hasznosításra.
Az üveg szelektív gyűjtésének jelentőségére hívta fel a
figyelmet Izsó Gábor polgármester is, aki a „Hozd vissza,
Békés!” akció nyitó eseményeként jelképesen elhelyezte az
idei hárommilliomodik üvegpalackot a szelektív konténerben. A gyereknek példát adott
a szelektív gyűjtésre, ezzel a
környezet védelmére a békési
kézilabdázó, a magyar női
válogatott tagja, Cifra Anita is.
Az akció keretében 4 ezer
kg üveg, 3 ezer kg papír, 1400
kg PET palack, és 10 tonna
elektronikai hulladékot adtak
le a békésiek.

Sírva búcsúzott el
Békéstől a világbajnok
Hét bajnoki szezont követően
elbúcsúzott Békéstől, a Békési TE
asztalitenisz csapatától Klampár
Tibor, a sportág élő legendája. A
kétszeres világ-, és háromszoros
Európa-bajnok, olimpiai negyedik
helyezett, 28-szoros magyar bajnok sírva vett búcsút csapattársaitól és az olyannyira megszeretett
kisvárosunktól.
Balogh József vezetőedző úgy vélte:
a csapat nagyon sokat nyert az ő szereplésével, a fiatalok tanultak tőle
profizmust és a sportág iránti mélységes alázatot.
Folytatás a 8. oldalon

Idén is virág jár
a parlagfűért
Ebben az évben is megrendezi a város önkormányzata
az ÁNTSZ Békési Kistérségi Intézetével közös parlagfűmentesítési akcióját. A gyökerestől kiszedett parlagfűért
június 22-28. között cserepes egynyári virág jár.
A kihúzott parlagfüvet gyökerestől, 50 db-os kötegekben kell
eljuttatni az akció idején, hétfőtől-vasárnapig 6-18 óráig a polgármesteri hivatal közmunkásokat foglalkoztató telephelyének
portájára, ami a Vízmű-telep Törökvész utca felőli bejáratánál
található. Minden résztvevő ott a helyszínen egy cserép egynyári virágot kap ajándékba. Négy kategóriában (gyermek, felnőtt, család valamint civil szervezet kategóriában) a legjobbakat
értékes nyereménnyel díjazzák. Az ünnepélyes díjátadásra a
Madzagfalvi Napokon kerül sor.
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A fürdő és a reumatológia épülete kívül-belül megújul, a szolgáltatások köre jelentősen kibővül a pályázaton nyert pénzből.

Folytatás a címoldalról
Másrészt a szolgáltatások
köre és minősége is javulni
fog: reumatológiai szakrendelők két orvossal, ortopédiai
szakellátás, két gyógymedence és gőzkabin, gyógytorna,
fizikoterápia, iszapkezelés,
súlyfürdő, szénsavfürdő, nappali kórház működtetése
négy ággyal, az udvar parkosítása mind ide tartoznak. A

kis termál medence is üzembe kerül, és az egész kiegészíti egymást a fedett uszodával.
Ennek következtében a betegek állapota gyorsabban javulhat, a rehabilitációs tevékenység révén pedig a lakosság egészségesebb lehet.
Ugyan így is nagyon sok
beteget látunk el a mai körülmények között is: reumatológián 6500 eset/év, ortopé-

dián 1200/év, fizikoterápián
28.000/év,
gyógytornán
6500/év, a fürdőben 80 fő/nap
a forgalmunk. A munkát
2010 december 31-ig kell bevégeznünk, bár szakmai
szempontból egy 2011-es határidő reálisabb volna. Mindez 648 millió Ft-ba kerül,
melyből 528 millió a támogatás és 120 millió az önrész.
– Csak ez az egység újul
meg? Mi lesz a rendelésekkel
az építkezés alatt?
– A Rendelőintézet többi
részében is lesz megújhodás.
Ultramodern, digitális röntgendiagnosztika kerül telepítésre, beköltözhet így a tüdőgondozó is ide idővel. Gazdaságilag, szakmailag is nagyon fontos ez. Teljes informatikai csere is megvalósul
az intézet minden területén.
Ami a rendeléseket illeti természetesen a felújítás ideje
alatt tovább működnek, már
keressük számukra a megfelelő helyet.

Esélyteremtésért kapott díjat
egy békési tanárnő
„Pedagógusnak lenni jó. A gyermek a
világ legcsodálatosabb teremtménye”
– vallja Vári Lászlóné, a Békési Kistérségi Általános Iskola Eötvös Tagintézményének vezetője, aki pedagógusnap alkalmából Teleki Blankadíjat vehetett át a szakminisztertől. A
tavaly alapított díjat az esélyegyenlőség teremtésében kimagaslót nyújtó
tanároknak adják át évente.

Kápráztató kérészrajzás a Körösön
Városunk legjelentősebb folyója, a
Kettős-Körös ámulatba ejtő „virágzásba
borult”. Nemrégiben jelentős számban
leptek el mindent a kérészek a Körös
mentén. Az idei kérészjárás, mely korábban kezdődött el az előző évhez képest,
sok tapasztalt horgászt is meglepett. A
hatalmas raj nagyon sok érdeklődőt
kicsalt a folyó partjára.
Minden bizonnyal a legemlékezetesebb élményben részesülhettek a kilátogatók, főleg
akik a hídon átrepülő raj kellős közepén, testközelből élték át nemcsak hazánk, hanem egész
Európa egyedülálló természeti látványosságát.
A rajzást követően fél órán belül csónakok,
kenuk, kisebb hajók jelentek meg a folyón,
hogy a legjobb helyekről nézhessék végig ezt
az évente csak egyszer megfigyelhető látványosságot. Védetté nyilvánított a kérész, de
mégis voltak olyan horgászok, akik merítőhálóval kapdosták el őket. Olyan „sztárállatok”
ők, akikre az ország legprofibb fotósai képesek hosszú hónapokon keresztül türelmesen
várni, hogy ezt az évente ismétlődő látványosságot a legművészibb profilból örökítsék meg.
Kifejlett állapotuk legvégső szakaszában,
amikor már éveket töltöttek a Körös iszapjában, egyszer csak egy jól összehangolt pillanatban mindannyian őrültek módjára kitörnek onnét, és légi úton tesznek véglegesen
eleget annak, hogy a következő generációt
„megalkossák”.
Életükből roppant keveset láthat az ember,
mivel csak akkor tudjuk megfigyelni őket,

amikor szárnyas állapotban az utolsó óráikat
töltik a levegőben. Joggal nevezhető a kérész a
világ legromantikusabb lényének, mivel annak
ellenére, hogy percei meg vannak számlálva, a
gavallér hímek időt szánnak utolsó óráikban is
arra, hogy a női közönséget elkápráztassák a
felejthetetlen násztáncaikkal. A biológiai órájuk mutatója megállni készül, így semmi
másra nem fontosabb számukra ezekben a percekben annál, hogy párosodjanak, és a nőstények a vízbe petézzenek. Ezért is szállnak rá a
vízfelszínre a nőstények. A peték háromévnyi
fejlődés után pedig ismét feltörnek kifejlett
állapotban a vízből, és folytatják, amit az ösztönük diktál már időtlen idők óta a jövő generáció biztosítása érdekében. Természetesen ez a
halak számára is a legnagyobb ünnep, mert a
vízre repülő kérészek ínyenc falatokat jelentenek számukra.
Pap Zsolt
Még több fotó a www.bekesiujsag.hu oldalon.

Újabb félmilliárd érkezik
pályázatból Békésre
FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Ünnepélyes átadására a napokban került sor
Budapesten a Szépművészeti Múzeum márványcsarnokában. Vári Lászlóné 31 éve tanít
férjével együtt Békésen, ebben az iskolában.
Mint lapunknak elmondta, gyermekkorától
pedagógus szeretett volna lenni, ebben azoknak a tanítóknak és tanároknak van komoly
szerepe, akik őt is oktatták, és neki példát
mutattak. A matematika-fizika szakos tanárnő
szerint az iskolába járó romák aránya az elmúlt
évtizedekben megváltozott, 20 százalékról 80
százalékra nőtt. Nem a roma tanulók száma
gyarapodott drasztikusan, hanem a szabad
iskolaválasztás jogával élve tömegesen mentek
el a romákat nem elfogadó szülők gyermekei.
– Nem én teremtem az esélyt, hanem a tantestület egésze. Az esélyteremtés valójában
annak a szemléletnek az elfogadását jelenti,
hogy nincsenek „ők” és „mi”. Minden gyermek
egyedi, sajátos személyiség, és mindenkit
ugyanannyi szeretet és törődés illet meg. Ha
gátakat húzunk fel, az sehová sem vezet – fejti
ki munkájának alappilléreit Váriné.
Arról, hogy miért kaphatta a Teleki Blankadíjat, úgy véli, hogy az iskolában folyó hátrányos helyzetű gyerekek között végzett szakma
munka jó híre messze túlmegy a város határain, sőt sokkal elismertebbek is, mint idehaza.
Fejlesztő kísérletekben vesznek részt a Szegedi
Egyetemmel, kapcsolatban állnak az országos
integrációs hálózattal, rengeteg Európai Uniós

ÉLÕ BOLYGÓ

pályázatot írnak, melyekkel az iskolában folyó
munka tárgyi és személyi feltételeit igyekeznek
javítani.
A tanárnő tisztában van vele, hogy a pedagógus szakma társadalmi megbecsültsége
igen sokat csökkent az utóbbi időkben, és
hogy az értékközvetítésében, valamint az ismeretek továbbításában elvesztette vezető
szerepét az iskola, de úgy véli, hogy a sok
acsarkodás és negatív hír, amit szenzációként
tálal a média, csak a feszültségek és indulatok fokozódását hozza.
– Tagadhatatlanul vannak problémák, nehéz
esetek, de az iskola életében egyáltalán nem ez
a jellemző - mondja. Vannak sikereink, például, hogy az utóbbi évben jelentős javulást
hozott a kompetencia felmérések eredménye.
Sikernek érezzük, hogy minden gyermekünk,
aki befejezi a nyolcadik osztályt, elmegy
továbbtanulni, a nagyobbik részük el is végzi a
középiskolát, nem kevesen érettségi után
továbbtanulnak.
Vári Lászlóné szerint az Eötvös Tagiskola
hátrányos helyzetű gyermekei jobban boldogulnak, mint más települések hátrányos helyzetű gyerekei, és ebben az iskolából hozottaknak is szerepe van.
Szegfű Katalin

Végleg eldőlt, hogy 494,6 millió forint
pályázati támogatást kap a Békési Kistérségi
Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézménye a
Nemzeti Iskolafelújítási Program pályázatán.
A pályázat első körén már korábban pozitívan bírálták el a város projektjét, mely nagyban növelte a nyerés esélyeit. A 90 százalékos
támogatáshoz a településnek 10 százalék
önerőt kell biztosítania.
A pályázat keretében a 11 524 négyzetméternyi alapterületű ingatlanon teljes külsőbelső nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, világításkorszerűsítés, vízhálózat- és
burkolat-felújítás, külső-belső festés illetve
teljes akadálymentesítés valósulhat meg. Az

Jövő nyárra
lesz
bicikliút
A sikeresen lezárul közbeszerzési eljárást követően
heteken belül elkezdődhet a
Békést Békéscsabával összekötő kerékpárút utolsó szakaszának építése. 126 millió
forint költséggel megépülő
új, mintegy 3 km-es szakaszt
a tervek szerint jövő júliusban adják át a bringázóknak.

épülethez tartozó közművezetékek felújítása
is elkerülhetetlen. Az energiaracionalizálás az
iskola fűtési költségének 60–65 százalékos
csökkenését eredményezheti majd.
A mostani parkoló felújítása mellett az
udvar is átrendezésre, parkosításra kerülhet,
padok és játékok kerülhetnek a most még
kopár területre.
Az épület felújítása mellett a pályázat
lehetőséget nyújt eszközbeszerzésre is, ezt
kihasználva, a konyhába mosogatógép és
melegítőpult kerülhet, míg az oktatási térben új irodabútorok és szekrények kerülhetnek a szintén újonnan kialakított fejlesztő és
közösségi szobákba.

Anyakönyvi hírek
Házasságot
kötöttek:
Hégely Krisztián és Fülöp
Renáta, Brád Gábor és Háló Nikoletta, Vadas János és
Bimbó Bernadett Gabriella.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Maródi István (67 évesen, Tarhos),

Szabó Mihály (53), Lengyel
István (76), Huszár Zoltán
(55, Bélmegyer), Vincze
Sándorné (57).
Nyugodjanak békében!
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Je g y z e t

Méltóság
Pálmai
Tamás

BLASKOVITS PÉTER,
a Fidesz békési elnöke:
– A Fidesz-KDNP kiváló
választási eredménye azt jelzi, az emberek rádöbbentek,
hogy az MSZP-SZDSZ kormányzása nem segíti a kilábalást a gazdasági válságból
és az adósságcsapdából,
melyben országunk van. Alternatívát a Fidesz által kidolgozott vállalkozásbarát és
munkahelyteremtő program
adhat. A mostani eredmény
azt vetíti előre, hogy bármikor lesz is országgyűlési választás, a Fidesz-KDNP 50
százalék fölötti eredményre
számíthat, ennek aránya az
emberek elégedetlenségének
fokozódásával csak nőni fog.
Köszönetet mondok minden
szavazáson megjelent állampolgárnak, különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP
pártszövetséget támogatták.

BALOGH ISTVÁN,
a Jobbik békési elnöke:
– Nem várt jó eredményt
ért el a Jobbik országosan, és
még jobbat Békésen. Az eredményben a viszonylag alacsony választási részvétel és az
általános elégedetlenség van
benne. Valamint az, hogy
egyedül a Jobbik adott ki
olyan programot, ami megszólította az embereket, rámutatott a tényleges társadalmi
és gazdasági problémákra. Az
emberek ezt megértették és
elfogadták, annak ellenére,
hogy a programot szinte csak
fórumokon és szórólapokon
terjeszthettük. A 929 békési
szavazó között vannak idősek
és fiatalok, mindenféle emberek, még cigány szavazóról is
tudunk. A Jobbiktól nem kell
senkinek félnie. Köszönjük
valamennyi szavazónak, aki
minket támogatott.

SZALAI LÁSZLÓ,
az MSZP békési elnöke:
– A békésiek nem a vízdíjakat és a kommunális adót
emelő helyi politikusokra,
hanem az országos tendenciának megfelelően szavaztak. Békésen nagy a szociális elégedetlenség. Válságidőszakban a radikalizmus
mindig megerősödik. A Jobbik emellett még arra épített, hogy válságban bűnbak kell. Így kihasználták a
cigányellenességet is, miközben a képviselő testületben a romákkal való együttműködésről beszélnek. Most
a baloldali szavazók jelentős
részben otthon maradt,
ezért a következő választáson egészen más eredményre számítok.

MUCSI ANDRÁS,
a KNDP békési titkára:
– Az európai parlamenti
választásoknak az az üzenete,
hogy Békésen a szavazók
nyolcvan százaléka a jobboldalra szavazott és a változást
akarja. Az MSZP kispárttá
vált. Ebből azok is levonhatják
a következtetést, akik a mostani jobboldali városvezetést
folyamatosan támadják. A
Fidesz-KDNP elsöprő győzelméhez hozzájárultak a kereszténydemokrata párt aktivistái
munkájukkal, szimpatizánsai
pedig szavazatukkal. Tanulság
továbbá, hogy a cigányság is
jobbra szavazott, a 20. szavazókörben például 60 százalékos a Fidesz-KDNP támogatottsága, az MSZP-é négy százalékos. Választókörzetemben
a pártszövetséget 66 százaléknyian támogatták, ennek külön örülök és köszönöm.

Óriási tömeget vonzott a pálinkaünnep
Pénteken szakmai napot rendeztek, a szombat a
szórakozásé volt a III. Békési Szilvapálinka Ünnepen. A rendezvény keretében avatták fel a 106
millió forintból megépített új erjesztőcsarnokot.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A pénteki avatási ünnepségen Izsó Gábor polgármester,
a rendezvény fővédnöke méltatta a Békési Pálinka Zrt.-t,
mint egy olyan vállalkozást,
amely sok békésinek ad munkát, fenntart egy turisztikai

A fesztiválalapító Békési Zoltán,
a Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatója, és Izsó Gábor polgármester, fővédnök.

látványosságot, a Pálinka Megállóhelyet, és minden helyinek
példát ad arra, hogyan lehet 25
év alatt szívós munkával, kreativitással, jó marketing érzékkel ilyen jelentős vállalkozást
felépíteni.
Gráf József agrárminiszter
az erjesztőcsarnok szalagjának
átvágása után rendezett szakmai tanácskozáson arról szólt,
hogy minden jelentős országnak kell egy nemzeti ital, ez
Magyarország esetében csakis
a pálinka lehet, amely – szavai
szerint – a legnagyobb fejlődésen keresztül ment agrártermék. Az agrártárca vezetője
szerint a kiváló magyar gyümölcsből, a politikai szándék
szerint az ágazatnak juttatott
hatmilliárd forintból a békésihez hasonló technológiai fejlesztésekkel olyan háttér állhat
immár a pálinkaipar rendelkezésére, hogy semmi sem állhat
a magyar pálinka nemzetközi

A főtéri felvonulást mazsorettek vezették és magánszemélyek is csatlakoztak a menethez. Fotók a www.bekesiujsag.hu oldalon a Képgalériában.

sikere előtt. Már csak egy jó
marketing kell.
A Békési Pálinka Zrt. 106
millió forintból (53 millió
forintos vissza nem térítendő
állami forrás felhasználásával)
építette fel új, Európa élvonalához tartozó erjesztőcsarnokát, melyben 320 mázsa,
kiváló minőségű gyümölcsöt
dolgozhatnak fel hűtő-fűtő,
számítógépes folyamatirányí-

tó technológiával vezérelve.
Szombaton a szórakoztatásé
volt a főszerep. Ezrek látogattak el az idén 25 éves Pálinkafőzdéhez a vonzó szórakoztató táncos és zenés programokra, valamint a gasztronómiai ínyencségek kóstolójára.
Népszerű volt a mazsorettek
és pálinkalovagok vezette felvonulás a főtéren, valamint az
esti koncertek is.
Sz. K.

A mai elszegényedő társadalomban sokaknak talán a
kissé pejoratívan hangzó
méltóságos úr kifejezés jut
elsőként eszébe a fenti címet olvasván. Magam azonban nem erre gondoltam
mikor leírtam, hanem arra a
megfelelő, adott helyzetünkben leginkább odaillő,
tőlünk telhető legmagasabb
szinten előadott válaszra,
viselkedésmódra, amely az
álláspontunkat, felkészültségünket, elkötelezettségünket, tudatosságunkat,
büszkeségünket és jó értelemben vett alázatunkat
leginkább tükrözi, azaz a
legméltóbb megfelelési módunkat jeleníti meg.
Mai, választások utáni és
előtti helyzetünkben igencsak szükségünk van erre
– a történelmünk során a
magyarságra hál’ Istennek
oly gyakran jellemző -tulajdonságunkra. Miért? Mert
csak így tudunk emberek,
szabadok és magunkat magyarnak, vagy magyar állampolgárnak vallók maradni etnikai, nemzeti hovatartozástól függetlenül.
Uniós tagok vagyunk, mely
nem biztos, hogy a legboldogabb, legkívántabb állapot melyben leledzni szeretnénk, de botor ember ki
nem él azzal az előnnyel, és
azokkal az eszközökkel,
amelyben ebben a félig boldog, félig „boldogított” szituációban élnie lehetséges
nemzete, hazája gyarapítása
érdekében. Életünkkel és
vérünkkel védtük századok
során Európa határait, merjünk hát felemelt fejű, nem
gerinctört, szárnyaszegett,
alázatosan kuncsorgó tagjai
lenni eme uniónak. Kérjünk, ha kell követeljünk
meg mindent mi minket
illet, de közben lobbizzunk
okosan a háttérben. És vigyük magunkkal kereszténységünk, mely nélkül az
EU kiherélt, terméketlen és
védtelen koshoz hasonlatos,

recsegő, lélek nélküli gépezethez, mely az első komoly
megpróbáltatásra darabokra szakad. Vigyünk mi lelket a (14+3)+2+3=22
magyar képviselőnkkel, példát mutatva a határtalan és
„párttalan” magyar összefogással. Az EU nem célja a
magyarságnak, de lehet
megmaradásának eszköze.
De legyünk méltósággal
teli honpolgárok szűkre
szabotált határainkon belül
is. Merjünk szólni Trianonról (nem mint a megkukult
polgári sajtó egy része), vállaljuk fel bátran a Magyarország a magyaroké szlogent az OVB döntésének
ellenében is, hisz az összes
13 itt élő nemzeti és etnikai
kisebbség része a magyar
nemzetnek, nem lehet őket
kirekeszteni. Méltó választ
kell adnunk mindazoknak
is, akik az ország, a nemzet
megújulásának útjában állnak, beleértve az Erdélyt
Koszovóvá tenni akaró másodvirágzású romániai hatalomregnálóknak, a felvidéki rosszul sikerült Benes
máslásoknak, nem feledve
kárpátaljai és délvidéki
testvéreinket sem. Végül,
de messze nem utolsó sorban méltó és erőteljes választ kell adnunk azoknak
is, akik mai határainkon
belül élve nem akarnak szabad folyást engedni a közakaratnak. Mert enélkül
nem lesz előrehozott választás piciny hazánkban. Hisz
kevesen ugyan, de a demokrácia szabta pankrációs
küzdőtér korlátain belül
mégis elegen vannak azok
akiknek nem érdeke a változás. Nem érdeke a hatalomban csücsülőknek, mert
édes az, és busás hasznot
hoz. Van elzabrálni való hazai és EU-s pénz, és anyagi
jó is. De nem érdeke a langyos vízben pancsikoló,
minden felelősség nélkül
pofázgató, közben saját
zsebet tömő ál ellenzékieknek sem, hisz ennél kényelmesebb életük tán soha
nem lesz.
Hogy így nehéz megőrizni
méltóságunkat? Lehet. De
csak így szép, így lehet. Így
kell. És punktum.
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Hiteles köz-beszéd
MIT GONDOL A GYES, GYED
ÚJ FOLYÓSÍTÁSI RENDJÉRŐL?

JEGYZET
ÖT ÉVE SZOLGÁLJUK AZ OLVASÓKAT
Szegfű
Katalin
főszerkesztő

VARGA ZSUZSANNA

MAGYAR ISTVÁN

rokkant nyugdíjas

rokkant nyugdíjas

Jó lenne, ha a kismamák
valóban visszatudnának
menni dolgozni, ha lennének munkahelyek. Aki felelősségteljesen gondolkozik,
kétszer is megfontolja vállal-e ilyen feltételek mellett
gyereket. Így nem számíthatunk népesség szaporulatra, örülhetünk, ha nem
fogy tovább a nemzet.

Nem tartom jó döntésnek,
mert a fiatalok ezek után
nem vállalnak majd gyereket. A bizonytalan gazdasági
helyzetben a felelősségteljesen gondolkodó meggondolja mire vállalkozik. Menjen
vissza a kismama dolgozni?
Hova, amikor nincs munkahely és a gyermek léte is
kizárja az alkalmazását.

BACSÓ PÉTERNÉ

GYARMATI SÁNDOR

őstermelő

polgárőr

Nem tartom helyesnek,
amit csinálnak, mert ez
egy olyan jövedelem a kisgyermekes családoknak,
amire szükségünk van a
megélhetéshez. Hiába szeretnék, hogy visszamenjenek dolgozni a kismamák,
ha nincs hova és egyébként sem szívesen alkalmazzák őket.

Bizonyos családoknak
szüksége van erre a támogatásra a mai világban, de
sajnos van olyan is, aki
kihasználja a jelenlegi rendszert. Nehéz lenne megjósolni az esetleges következményeit ezen intézkedésnek. Ezek után én még
inkább meggondolom, mikor vállalok gyereket.

SZÜLETÉSNAP
Manapság a politikusok, a társadalom tudósok, de a hétköznapi emberek szájából is elhangzó leggyakoribb szó a válság.
Válság van a gazdaságban, de talán sokkal súlyosabb az erkölcsi válság, amely jellemzi országunkat, sőt egész világunkat.
Megéltük, hogy néhány évtized alatt, hogyan relativizálódtak
értékeink, a jó rosszá, a rossz jóvá változott. Hazugság, korrupció, szexuális szabadosság, bűnözés, előítéletek, nemzetiségi konfliktusok keserítik életüket. De nem szeretnék csak a
problémákról beszélni, hiszen ezt folyamatosan halljuk, mindenki panaszkodik, keresi az okokat. A kérdés van-e megoldás?
Meggyőződésem, hogy ez a krízis rámutat igazi problémánkra, arra, hogy szakítottunk Istenbe vetett hitünkkel: Nélküle
próbáltuk felépíteni kultúránkat, gazdaságunkat, családjainkat. Az Ő vezetése nélkül szerettük volna boldogulni, és elhittük működni fog. Száműztük Jézus Krisztust otthonainkból,
beszélgetéseinkből, döntéseinkből. És Ő tapintatos módon
vissza is vonult életünkből.
A függetlenség nem szabadsághoz, hanem káoszhoz vezetett.
A kérdés van-e még számunkra visszaút? Vajon Teremtőnk és
Megváltónk újból visszafogad-e minket, ha Hozzá menekülünk,
ha az Ő nevét hívjuk segítségül? A válasz a Bibliában található.
A kegyelmes Isten, Mennyei Atyánk tárt karokkal várja a megtérő, tékozló fiakat, csak el kell indulnunk felé!
Nekünk szólnak azok a több mint 3000 éves szavak, melyeket
Mózes által mondott el az Úr népének: „ha megtérsz Istenedhez,
az ÚRhoz, és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancsolom
neked, akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az ÚR, könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, amelyek közé elszórt
Istened, az ÚR.” (5Móz 30,2-3) Meggyőződésem, hogy ez a lépés
jelenthet csak valódi és hosszú távú megoldást problémánkra!
Ezért imádkozom testvéreimmel együtt minden egyes napon.
Merényi Zoltán, lelkipásztor

Éppen ezekben a napokban
történt öt éve, 2004-ben,
hogy a Családért Alapítvány
átvette a Békési Újságot a
korábbi tulajdonosától, és vállalta, hogy az addig mintegy
ezer példányban megjelenő
lapot felfuttatja. Értékeit
megtartja, sőt a szakmaiság
növelésével, újabb cikkszerzők bevonásával, és nem utolsósorban a példányszám emelésével még többekhez juttatja el a Békési Újságot, amelyet
polgári szemléletű magánkiadványként képzeltünk el.
Azóta is ennek megfelelően
igyekszünk végezni munkánkat. Az idők során 11 ezresre
nőtt a példányszám, amely
Békés, Bélmegyer, Kamut,
Murony Tarhos települések
közel 27 ezer lakosához jut el.
Anyagi lehetőségeink függvényében, sajnos kiszolgáltatva a folyton növekvő
nyomdai és szállítási költségeknek, hol nyolc, hol tizenkét oldalon tudjuk megjelen-

tetni a lapot kéthetente.
Igyekszünk mindenhol jelen
lenni ahol olyan történik a
városban, amely közérdeklődésre tarthat számot. Olvasói
vélemények szerint ez a sokoldalúsága a legnagyobb értéke a lapnak. Tudjuk, hogy
sokak számára – ingyenessége okán – ez az egyetlen,
rendszeresen elérhető nyomtatott sajtótermék.
A változó idők minket is új
dolgok felé fordítanak. Az Internet terjedésével jobban kell
nekünk is építenünk az online
hírfogyasztókra. Ezért az elmúlt hetekben kialakítottuk,
elindítottuk, és rendszeresen
fejlesztjük saját honlapunkat.
Erre felkerülnek híreink, riportjaink. Megtalálhatók rajta
a korábbi évek Békési Újság
lapszámai, beleértve a negyedévenkénti kulturális mellékletet, a Ráadást, és havi cigány
mellékletünket a Roma Oldalt. Válogatást adunk legkedveltebb cikkeinkből, és ne
feledjük a közkedvelt képgalériát sem, ahol témák szerint
csoportosítva lehetőség van
fotók megtekintésére.
Aki békési hírekre vágyik,
érdemes meglátogatnia az
oldalt: www.bekesiujsag.hu.

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: 8,4 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, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Malomasszonykertben 30 m2-es, 1 szobás családi ház eladó.
Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Kikötő utcában 2 szobás, 90 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,2 millió. • 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, 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 m2-es, 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, Magyar utcában 98 m2-es,3
szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8 millió.

Van mit olvasni!

BÉKÉSI ÚJSÁG

Kevés volt az
olcsó sajt
Több más településhez hasonlóan Békésen is ki kell hívni
a rendőröket a Penny Market
születésnapi akciója miatt kialakult tumultushoz. Túl kevés
volt a jelentősen olcsóbban meghirdetett akciós sajt, ezért dulakodás alakult ki a vevők között.

Sokat bicikliztek
a tanárok
Jól szerepelt a békési Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
csapata a Közlekedési Minisztérium és a Magyar Kerékpárosklub által meghirdetett
Bringázz a munkába akcióban. Az iskola tanáraiból álló
csapat a középvállalatoknál az
előkelő második helyet szerezte meg. Az akció célja az
egészségjavítás, és a kerékpározás népszerűsítése. A program során a megadott hetek
alatt legalább nyolc alkalommal kellett munkába menni
kerékpárral.

Őznek ütközött
az autó
Békés irányából Tarhos felé
haladó személygépkocsi elé
ugrott egy őz, a gépkocsi vezetője az ütközést már nem
tudta elkerülni. Személyi sérülés nem történt, a gépkocsiban körülbelül 100 ezer forintos anyagi kár keletkezett. Az
állatot az illetékes vadásztársaság munkatársa szállította el a
helyszínről.
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Aki a virágot szereti
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – állapították meg egykoron eleink örök érvényű igazságként. A virágok éppúgy vágynak a szeretetre,
mint az emberpalánták, s mindegyik meg is kapta,
kapja Marti Ferencné Annától. Mire alapozom állításomat? Kiderül a vele készített interjúból.
– Anna! Ma már ugyan
nyugdíjas vagy, de mesélnél arról, miként lettél dajka néni?
– Elég régen volt, de igaz
volt, hogy a ’70-es évek elején
hívtak a Hunyadi téri óvodába
afféle mindenesnek. Akkoriban
még a virágkertészetben dolgoztam. Bár a beígért fizetés
kevesebbnek ígérkezett, de
mellette szólt, hogy itt volt
helyben és a nagy utat nem kellett nap mint nap megtenni.
Így kerültem az óvodába. Tettem, ami a dolgom volt, tőlem
telhetően a legjobban és mikor
az egyik dajka néni nyugdíjba
ment, úgy gondolták, érdemes
vagyok rá, s bekerültem a helyére, a csoportba. Hát így lettem
én dajka néni. Kilenc évig gondoskodtam az apróságokról,
amikor is a családi körülményeim úgy alakultak, hogy a rút
anyagiak miatt váltanom kellett. A kitérőt a cukorkaüzem
jelentette, és végül is 13 évig
tartott. Csak ’96-ban tértem
vissza az óvodák világába Ani
óvó néni (Kis Gáborné) kérésére. Végül is náluk ragadtam,
míg el nem értem a nyugdíjkorhatárt, azaz 2007-ig.

– Nem hiányoznak az apróságok?
– Még mindig vonz a gyerekzsivaj. Hiányoznak a kicsik. Nem könnyű őket feledni. Éppen ezért időről időre
kilátogatok az oviba és ők is
gyakran hívnak.
– Talán némi kárpótlást
nyújt a „hobbid”, melyről nem
hétköznapi kerted is tanúskodik.
Hogy kezdődött ez a szenvedély?
– A nagymamám is szerette a virágokat, és mivel ő nevelt engem, velem is megszerettette őket. Ezt az érzést
csak tovább erősítették a
virágkertészetben eltöltött

évek. Kicsiben kezdődött és
mostanra már azt sem tudom
megmondani hány fajta virágom van. A hobbiból szenvedély lett. A virágok éppúgy
igénylik a pátyolgatást, nevelést, mint a gyermekek. A

gondoskodást meghálálják:
színpompával, illatorgiával
árasztják el gondozójukat,
gyönyörködtetnek. Ha megtetszik valamilyen új virág,
legyen az egy nyári, évelő
vagy örökzöld, azt megveszem, cserélek vagy egyszerűen „kikönyörgöm”. Addig
nem nyugszom, míg hozzá
nem jutok. A kelő nappal én
is kelek, mert a növényeim állandó odafigyelést igényelnek. A jelenlegi „gyűjteményem” sok év fáradhatatlan
munkáját tükrözi.
– Tavaly a „Virágos Békés”
verseny díjazottja voltál. Mit

éreztél és mit szólt a család,
az ismerősök?
– Igen, tavaly legnagyobb
meglepetésemre a szakmai
zsűri különdíját kaptam meg.
Ezúton is szeretném nekik
megköszönni, mind a gyönyörű oklevelet, amivel úgy gondolom, nem sokan dicsekedhetnek, mind az ajándékcsomagot (a Nefelejcs Közhasznú
Egyesület érdeme), amit remekül tudok használni a kertemben. Nekem nagyon jól esett
az elismerés, és az ismerőseim
közül is több volt aki velem
örült, mint aki irigykedett, bár
olyan is akadt. Erre én csak
annyit mondhatok: a lehetőség
mindenki előtt ott van, lásson
hozzá és az se baj, ha lefőz. A
pályázattól függetlenül készültek fotók a kertemben a Békési
Újság számára, így keveredtem a 2009-es Kalendárium
borítójára a kertemmel. Úgy
gondolom ez is egyfajta elismerés, és boldoggá tesz.
– Idén is benevezel a versenybe?
– Állok elébe a megmérettetésnek. Ha szabad így mondanom, még többet szaladgálok a locsolóval és a kiskapával
a siker érdekében. A többi
majd elválik.
Gugé
Következő lapszámunkban interjút közlünk Pocsai Ildikó zenetanárral, a városi színjátszókör
vezetőjével.

Most már használható Elismerést arattak
a ligeti játszótér
a békési bábok
Kisebb ünnepséggel jelképesen átadta a gyereTöbb díjat is elkeknek a ligeti játszóteret Izsó Gábor polgármes- hozott a XV. Béter. Az ovisok önfeledten vették birtokba a késcsabai Nemzetközi Bábfesztivál
modern és biztonságos játszóteret.
A Baky utcai ovisok
Szívecske
csoportja
mazsorett táncot adott
elő, majd Izsó Gábor
polgármester kért szót.
Elmondta, a tavaly
decemberben elkészült
játszótéren mostanra
erősödött meg annyira
a fű, hogy biztonságos
legyen a kicsiknek,
akik mától használhatják azt. Eurokonform,
esztétikus és a környezethez illő játékokon
tölthetik el a játékra
szánt időt a gyerekek.
– Különösen fontos
– mondta a polgármester – hogy a felnőttek és a nagyobb gyerekek ne használják
a játékokat, mert azok teherbírása korlátozott.
A szalagot Izsó Gábor mellett Bereczki Lászlóné, a kistérségi
óvodák vezetője vágta át.

keretében
kiírt
bábkészítő pályázatról a békési
Baky utcai tagóvoda. A gyermek kategóriában az első
A Baky utcai tagóvoda óvónőinek egy része az
három helyezés idei Nefelejcs Vigalmon előadott bábelőadámindegyike
és sukat követően. Kecskés bábjaik díjazottak
voltak a pályázaton.
több különdíj nekik jutott, sőt a felnőttek között az óvónők is az első díjat
érdemelték ki. A kollektíva hosszú évek óta kiemelten kezeli
nevelési programjában a bábozást, mint közösségteremtő tevékenységet. Rengeteg bábot készítettek mesékhez természetes
alapanyagokból. Ezek nyerték el - méltán - a zsűri tetszését. A
12 Baky utcai óvónő mindegyike kiveszi a részét a bábkészítésből és az előadásból, melyekkel a Nefelejcs Vigalom és a
Tökmulatság látogatóinak rendre örömteli perceket okoznak. A
óvónők névsora: Wittmann-né Dúzs Margit, Szabóné Nemes
Magdolna, Bagolyné Szűcs Andrea, Eisner Tiborné, Fazekas
Klára, Szabó Éva, Szeder Jánosné, Polgári Ferencné, Lájerné
Szabó Éva, Sztaczinszki Andrásné, dr. Pásztor Gyuláné és Béres
Istvánné. A vezető óvónő, Béresné Ica lapunknak elmondta,
hogy ez a komoly szakmai elismerés a munka folytatására ösztönzi őket. Máris rengeteg ötletük van.

AZ ÉLET FORRÁSA: A VÍZ (2. rész)
Minden vizet tartalmazó ital hozzájárul a folyadékszükségletünkhöz, beleértve a gyümölcsleveket, az
üdítőket és a zöld teát. Kutatások bizonyították,
hogy az italok sokszínűsége nagyon fontos szerepet
játszik a folyadékigény kielégítésében, hiszen kevés
ember képes 2-3 liter vizet fogyasztani naponta.
Arra figyelnünk kell, hogy már a 10%-ot tartalmazó alkoholos italok fokozott folyadékvesztést okoznak.
Napjainkban az élelmiszerek és az italok rendkívül széles skálája áll rendelkezésünkre. Emellett szervezetünk
igénye is eltérő kortól, nemtől és igénybevételtől függően, így figyelmesen kell a nekünk legmegfelelőbbet kiválasztani. A szénsavmentes ásványvizeknél fokozottan kell
figyelni a száraz, hűvös, lehetőleg hűtött tárolására. Az ár
mellett a minőségre is fordítsunk figyelmet.
A www.immunspecialista.hu oldalunkon a Figyelmébe
ajánljuk – Videók – A víz üzenete lejátszásával lebilincselő cikkeket nézhet meg és hallgathat a víz különleges
képességeiről!
Jó egészséget kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Magyarország polgárai döntöttek: nem mehetnek úgy a
dolgok tovább, ahogy eddig. Magyarország eldöntötte és
ki is fejezte, hogy talpra akar állni. Magyarország azt követeli a Magyar Szocialista Párttól, hogy többé ne gátolják az
országot a talpra állásban, hogy vonják le végre konzekvenciákat és, hogy ne álljanak többé a változás útjába.
Ennek a győzelemnek az erejével meg lehet változtatni
Magyarországot. Magyarország felemelte a hangját, és
kimondta: változást akar. Az 56 százalékot meghaladó
Fidesz-KDNP győzelem, amellyel 40 százalékot vert a
másodikra, példátlan a magyar politikatörténetben. A
Jobbik előretörése ugyancsak az.
Sok-sok ezer-tízezer kisember dolgozott azon, hogy ez az
eredmény megszületessen. Az európai választások rekordját pedig már Magyarország tartja. A magyar emberek
egyszerre szólaltak meg, és mondták ki, hogy új irányt
akarnak nyitni, és le akarják zárni a régit, mert az csak
kudarcot okozott, gátakat épített és bizonytalanságot hozott az életükben. Reménytelenség helyett a magyar emberek reménykedni akarnak, azt akarják, hogy legyen
munkájuk, abból tisztességesen meg lehessen élni, kiszámítható legyen a jövőjük, rendet és biztonságot akarnak,
valamint felelős és elszámoltatható vezetőket szeretnének
látni Magyarország élén. A magyarországi és határon túl
megválasztott magyar képviselők együtt mennek a kárpátmedencei magyarság képviseletében Brüsszelbe.

HA ELVESZETT KUTYÁJA, ILLETVE ÖRÖKBE SZERETNE FOGADNI, KÉRJÜK, HÍVJON BENNÜNKET!
70/94-73-504 ill. 30/98-17-654. • ww.kutyusokbekes.mlap.hu
„Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
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JÚNIUS
A májusi szárazság ellenére
már szedhetünk számos zöldségfélét a kertünkben. Letermett a zöldborsó, a szárát a
föld felszíne felett vágjuk le,
kapáljuk fel a területet, és
ültethetjük bele a másodveteményeket. Ez lehet cékla,
uborka, cukkini.
Kedves tökféléinket is most
ültethetjük, vagy vethetjük a
szabad területre. Dél-, és Közép-Amerikából származik. A
tökfélék meleg igényes növények. Számos fajtájuk létezik,
a spárgatök, sütőtök félék, patisszon, cukkini, laskatök. Hazánkban mindegyik elterjedt.
Spárgatök: hazánkban elterjedt, főzeléknek, levesnek
készítik el. Meleg igényes, és
vízigénye jelentős. Tápanyag
igényes, nitrogént és foszfort
egyaránt sokat kíván.

Sütőtök: közkedvelt, régen
ismert és termesztett tökféle.
Régen a nagy kerek Nagydobosi fajtát termelték, ma már
kedvelt a kisebb méretű,
Orange fajta, ami egy kis családnak legmegfelelőbb. Különösen nagy a karotin tartalma, szénhidrát tartalma megközelíti a burgonyáét. Jelentős
mennyiséget használnak el a
cukrásziparban.
Patisszon: nálunk csillagtöknek is hívják. Guggonűllő, és indás fajtája is van.
Termése csillag, illetve korong alakú. A zsenge termést
kirántva fogyasztjuk, de lehet
savanyítani is.
Cukkini: egyre jobban elterjedt hazánkban. Termesztési igénye azonos a spárgatökével. Termését zsengén szedjük, rántva, párolva, sütve,

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

kás alatt 60 m2-es ipari árammal ellátott
reprezentatív garázzsal. A garázs üzlet céljára is használható. Ár megegyezés szerint. Békés, Szent Pál sor 2/1. Tel.: 411-837.
Hasonlóan frekventált helyen lévő kisebbre csere értékkülönbözettel megoldható.
Háromszobás+nappalis, összkomfortos,
felújított kertes ház eladó. Érd. egész nap:
70/221-47-16.
Békésen kétszobás, téglaépítésű, összkomfortos kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Tarhoson háromszobás családi ház eladó.
30/95-57-484.
Téglagyári horgásztónál tulajdonjog eladó.
Irányár: 500 ezer Ft. 634-813.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.

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.
Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Érd.:20/
32-51-244.
Összközművesített építési telek bontásra
váró házzal eladó. Érd.: 70/94-23-090.
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. Érdeklődni:
20/923-29-12.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01.
Eladó az Ady 3-ban, első emeleti lakás, 59
m2-es, jól karbantartott. Fürdőszobában
zuhanyzó, kád. Redőnyös, külön tárolóval.
Tel.: 417-301.
Városközponthoz közeli téglaépítésű kockaház eladó, összközműves, szobák parkettások, vegyes és gázfűtés. Érd.: 70/
318-52-00, 70/529-00-70.
Komfort nélküli ház eladó. Érd.: 30/20-62838, 70/553-63-10.
Békésen rendezett, háromszobás, összkomfortos ház eladó. Kétfajta fűtés, fúrt
kút van. Érd.: 415-380.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
A Szarvasin második emeleti lakás eladó.
30/431-92-98.
Háromszobás kertes ház eladó, első
emeletig csere is érdekel. 30/278-92-23.
Főútvonal mellett, 85 m2-es, kétszobás
ebédlős, összkomfortos családi házamat
nagy udvarral elcserélném másfél szobás
tömblakásra. Értékegyeztetéssel. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 20/39-55-033.
Ház eladó Békésen, a Szegedi u. 23. alatt.
Érd.: 70/354-36-18.
Eladó Békésen, frekventált helyen kétszintes, háromszobás, két konyhás ház, a la-

töltve, salátának is elkészíthetjük, sőt savanyíthatjuk is.
Laskatök: magas cukortartalmú főzeléknövény. Cukortartalma eléri az 5-6 %-ot.
Ásványi só tartalma is magas.
Főzés közben olyan szeletekre
esik szét, mintha gyalulva lenne.
Hűvös helyen sokáig eltartható.
Héjatlan tök: olajtök, a magjának magas az olajtartalma.
Gyógyászati célra termesztik.
Dacziné

EGY HELYEN!

Akár előzetes költségek nélkül!
Szabad felhasználás, Jelzáloghitel, Hitelkiváltás,
Személyi kölcsön korhatár nélkül, Lakásvásárlás,Felújítás,
Például
1.000.000

10 évre
12.622 Ft

15 évre
9.930 Ft

Türelmi idővel:

THM:11.75%

THM:10.76%

THM:10.35

THM:10.08

7.190 Ft

7.190 Ft

7.190 Ft

7.190 Ft

3.000.000

37.867 Ft

29.790 Ft
Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99 %

Türelmi idővel:

THM:10.04%

THM:9.61%

THM:9.38%

THM:9.25%

21.571 Ft

21.571 Ft

21.571 Ft

21.571 Ft

5.000.000

62.151 Ft

49.651 Ft

42.651 Ft

39.651 Ft

Türelmi idővel:

THM:9.82%

THM:9.46%

THM:9.25%

THM:9.14%

35952 Ft

35952 Ft

35952 Ft

35952 Ft

Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99 %

Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99%

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.
Bélmegyeren családi ház eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Érd.: 66/630-130.
Gépgyárnál négymillióért ház eladó.
70/284-55-18.
Javításra szoruló komfortos parasztház,
komfortos, csendes falusi környezetben,
gazdasági épülettel, közel mindenhez, áron
alul 3,6 millió Ft-ért eladó. Békés, Hajnal u.
19. alatt. Tel.: 30/85-81-911.
Békésen, az Asztalos utcában ház eladó
sürgősen. Két család részére is alkalmas.
Irányár: 4,5 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.

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat
Elérhetôség:
Békés,
Borosgyán u. 1/1.
Telefon:
66/643-991
www.bekesmenta.hu

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: JÚNIUS 23.

25.790 Ft

Kamat: 7.99 %

Kamat: 7.99

23.790 Ft
Kamat: 7.99%

Kamat: 7.99 %

Békéscsaba, Andrássy út 12. 3em. 303
Telefon: 30/ 382-6012 66/ 321-095

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK AZ
ÜGYINTÉZÉS DÍJÁT ELENGEDJÜK

Olvassa a Békési Újságot az interneten is! Folyamatosan friss hírek,
interjúk, képgalériák, a korábbi lapszámok és a Kalendáriumok letölthetôk.

www.bekesiujsag.hu

Apróhirdetések
jó állapotban lévő, kétszobás, első emeleti,
erkélyes, klímás lakás eladó vagy békési
kertes házra cserélhető értékegyeztetéssel
9 millió Ft-ig. Közvetlen közelben óvoda,
bölcsőde, iskola, orvosi rendelő, buszmegálló. Csabacenter, vasút állomás 5 percre.
Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/33-86-994.
Békésen, 72 m2-es lakás, az OTP fölött,
áron alul eladó. Irányár: 7,95 millió Ft.
Érd.: 20/66-37-936.

Eladó Békésen az Ady-n, kétszobás, 64 m2es téglaépítésű, erkélyes, igényesen felújított
lakás. Irányár: 9 millió Ft. Érd.: 70/39-26-170.
Békés központjában, a Fábián utcában,
csendes zugban családi ház eladó. Irányár: 9,1 millió Ft. 30/30-11-097.
Békésen a Kölcsey utcában sürgősen ház
eladó. Téglaépítésű, sok melléképülettel.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 70/705-06-83.
Békésen a Széchenyi téren eladó 2,5 szobás, 65 m2-es, második emeleti lakás. 9,5
millió Ft. 70/234-64-19.
Két éve kívül-belül felújított, központközeli,
80 négyzetméteres, kétszobás családi ház,
800 m2-es telken eladó. Irányár: 9,5 millió
Ft. Tel: 30/611-58-93, 30/542-99-54.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/943-09-36.
Háromszobás + ebédlős, második emeleti, kétteraszos, terasztetős, zöldtujás, fehér virágládás lakás eladó az Ady 12Aban. Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/292-12-35.

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.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 30/35-39-534.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57
vagy 30/551-73-78.
Ház eladó a Szarvasi u. 48. szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 411-247.
Eladó, esetleg nagyobbra cserélhető 1,5
szobás, összkomfortos, klímás, fiatalosan
felújított, 60 m2-es kocka ház parkosított
udvarral Békés, Prágai u. 2 szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 06-20/532-7876
vagy 416-741. A www.szuperingatlan.hu
weboldalon képek is találhatók a házról.
Békéscsabán a Bartók Béla úton 50 m2-es,

Kamat: 7.99

25 évre
8.026 Ft

Könnyített hitelek ahol nincs értékbecslési és hitelbírálati díj

KIADÓ INGATLAN

Békéscsabán a víztorony mellett társasházban alacsony rezsijű egyedi mérős összkomfortos 1,5 szobás, felújított, bútorozott
lakás, udvarban lévő garázzsal hosszú távra
kiadó. Tel.: 30/6265687
Garázs kiadó a Fáy utcában. Érdeklődni
hétköznap a békési szociális otthon portáján, hétvégén a Fáy u. 3. alatt.
Kiadó lakás nőnek, elfogadható árral. Tel.:
413-431.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

20 évre
8.699 Ft

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a Csallóközi u. 3. számú kertes
ház eladó nagy műhellyel. Csere is érdekel Békéscsabán 2. emeletig. Érd.: 30/9684-890. Szombat, vasárnap: 415-470.
Jó elrendezésű családi ház eladó az Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió
Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Eladó városközpontban 160 m2-es kertes
ház, négy szoba, két konyha, két folyosó
(két bejárattal), 2 kamra, fürdő, WC, garázs, ólak, tároló, háromfázis, ásott kút,
1200 m2 telken, 50 db gyümölcsfa. Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 30/225-78-24.
Dánfokon a Kökény utca 10. szám alatt
igényesen kialakított (berendezett) zsalugáteres, tetőtér-beépítéses épület, szép
telekkel (361 m2) eladó. 13 millió Ft. Tel.:
411-252, 411-685.
Eladó Békésen, csendes, nyugodt helyen,
a Fürdőhöz közel, 100 m2-es, téglaépítésű,
összkomfortos kertes családi ház gazdasági épületekkel, garázzsal és sok gyümölcsfával. Irányár: 14 millió Ft. Tel.: 20/
98-30-794.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/39-49-555.
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.
70 cm3 Honda Dio eladó. 70/32-66-769.
50 cm3 Jawa Babetta eladó. Érd.: 20/33893-02.
1.2 Opel Corsa friss műszakival sürgősen,
olcsón eladó. Érd.: 30/98-15-713.
Lada 1300-as kombi vonóhoroggal, új akkumulátorokkal műszaki nélkül eladó.
Irányár: 130 ezer Ft. Érd.: Békés, Szabó D.
u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)

ÁLLAT
Előnevelt csirke-jérce, liba, magyar és
mulard kacsa folyamatosan eladó Muronyban Lenkeséknél. Érd.: 30/39-49-555.
Házi cicák ingyen elvihetők. Békés. Tel.:
30/30-11-097.
55 db nyilvántartott német húsmerinó juh
anya, 1 db törzskönyves kos, 30 db bárány megigényelt támogatással is eladó.
Érd.:30/9354-936
Malac eladó Békésen. 30/433-79-89.
Husky szuka továbbtartásra alkalmas,
gyermekszerető családi okok miatt ár alatt
eladó. Békés, Hajnal u. 19. 30/85-81-911.

TÁRSKERESÉS
165/65/67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres egyszerű, házias, kedves, karcsú asszony személyében, akit otthonába
fogadna. Békésről és vonzáskörzetéből.
Tel.. 30/585-05-18.

MUNKA
Német nyelvből korrepetálás, felkészülés
nyelvvizsgára, érettségire anyanyelvű szintű
némettudással, fordítás. Tel.: 20/433-61-19.

Munkatársat keresek gáz szerződések
kötéséhez. 70/368-77-69.
Ács munkát vállalnék, reális áron garanciával. Tel.: 30/310-62-44.
Angol tanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Érdeklődni: 20/88-60-682.
Részletes tájékoztatás: english.teacher@
citromail.hu
Bolti eladói állást keresek. Tel.: 30/611-58-93.
Kisebb kőművesmunkát vállalnék. 30/
514-47-57.
Éjjeliőr, telephelyőr, portás állást keresek.
Tel.: 30/542-99-54.
Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet,
ebédkihordást, bevásárlást vállalna. Érd.:
egész nap a 411-452-es számon.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást és lóval ekézést is. Békés, Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Cipzárcsere, javítás rövid határidővel.
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: 643-117, 30/
493-81-18.
Angol korrepetálást vállalok. Tel.: 20/92124-06.

EGYÉB
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/94341-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Komplett kisszerszámos halász felszerelés, bontott kisméretű tégla eladó. Telefon:
20/886-27-81.
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.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely
palackkal eladó. Érd.i: 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.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/6031870, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Eladó egy 28-as női kerékpár, 2 db ikerablakra való jó állapotú redőny, 1 db pannóniakerekes kézikocsi, 1 db lányka ágyneműtartós heverő, 1 db kétrészes, régi típusú konyhaszekrény és egy utcai, deszkából készült
kapu. Érdeklődni hétköznap a békési szociális otthon portáján, hétvégén a Fáy u. 3. alatt.
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.
Mélyhűtőszekrény Lehel (6 fiókos, 230 liter), hűtőszekrény Zanussi (120 liter) eladó.
Irányár: 18-8 ezer Ft . Tel.: 20/496-36-99.

Jó állapotban lévő fehér színű gyerekágy
pelenkázóval eladó, és egy bébihordozó,
10 ezer és 3 ezer Ft. Érd.: 30/42-26-759.
30 kW-os gázkazán és egy C30-as falikazán, jó állapotban kedvező áron eladó.
Eladó még 3 db öntvény fürdőkád. Békés,
Teleky u. 25. Tel.: 20/42-89-097.
2 db nagyméretű, kb. 1 méter magas
fikusz eladó. Érd.: 30/299-78-35.
Eladó: terménydaráló, átfolyós vízmelegítő, bukóüst, bolti tejtermékes hűtő. Nyúltrágyát vennék. 30/367-08-94.
Eladó: szegecselt beltéri korlát, fémkeretes
üvegportál fém bejárati ajtóval, réz hátipermetező, szobanövények, varrógépek,
összecsukható heverő. Tel: 20/375-06-89.
Négyfiókos fagyasztószekrény, konyhaszekrény, villanysütős gáztűzhely eladó.
70/284-55-18.
8 m2 drótos üveg, szép állapotú szekrénysor eladó. Érd.: 30/565-82-95.
Eladó: ipari gázégő, öntvénykazán, mázsa, légbefúvó ventilátor, 5000 db cserép.
70/56-44-298.
Eladó 1 db heverő és egy ágyneműtartó
olcsón. Érd.: 414-077.
Eladó: 125 MZ morot műszakival, rotakapa
járókerékkel kocsival, Robi 5.6, adapter, fűnyíróval, szivattyúval, rotakapának. Jó állapotú
motoros Stihl fűrész. Tel.: 30/452-39-38.
Eladó 1 db fehér fürdőkád, 1 db ÉTI-20-as
gázkazán és egy diófa rönk. Érd.: 20/48071-04.
Eladó: sportbabakocsi és fiú ruha olcsón.
Érd.: 70/39-53-528.
Eladók: befont üvegek 10-25 literig, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszín) 2 ezer14 ezer Ft-ig minden méretben, valamint
virágzó kisméretű kaktuszok. Tel.: 414144. Cím: Békés, Deák F. u. 39.
Keresek megvételre állítható kőműves
vasbakot, pallót, malteros keverőládát.
Eladó: Dukati rotakapa, négyütemű fűnyíró, Honda Dio robogó. Tel.: 20/77-59-725.
Békésen eladók: remié, heverő, 2 db polcos-fiókos, világos színű szekrény, ebédlőtálaló szekrény asztallal, székkel, vitrines
tv-szekrény, egyebek. Tel.: 70/234-64-19.
Kétméteres yucca pálma és egyméteres
szobafenyő eladó. Tel.: 20/342-96-52.
Eladó: villanymorzsoló, Robi rotációs kapa, ipari áramú nagydaráló, kézidaráló,
220-as villanymotoros, vízszivattyú, keresztfűrész, kézitolókapa, egybeöntött
nortonkút. Tel.: 415-055, késő este.
2,5 kw-os lemez Lampart gázkonvektor
eladó. Irányár: 8 ezer Ft. Tel.: 30/542-99-54.
Eladó Panasonic Lumix 4 megapixeles digitális fényképezőgép, irányár: 16000 Ft.
Sony-Ericson W300i kártyafüggetlen mobiltelefon, irányár: 12000 Ft. Négyszemélyes, kihúzható rekamié, két fotellel, irányár: 15000 Ft. Tel.: 30/542-99-54.
Pentium 4-es számítógép asztallal, nyomtatóval, hangszórókkal eladó. Irányár: 40
ezer Ft. Tel.: 30/54-29-954.
Üvegezett ablakszárnyak 60x135 és 66x
195-ös méretben jó állapotban eladó (8
ezer ill. 9 ezer Ft/db áron). Érd.: Békés,
Szabó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
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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Több száz rajzból a negyedik
legjobb a békési kislányé
Óriási sikert ért el a „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című gyermekrajzpályázaton az ötéves, Baky
utcai óvodás Csatári Réka, aki a versenyben az országos negyedik helyezést érte el. Ilyen komoly sikere ezen
a pályázaton városunkból korábban
senkinek sem volt.
Réka rajzának ez volt a címe: „Ne görkorizz
az úttesten!” és vegyes technikával készült. Az
Országos Baleset-megelőzési Bizottság évek óta
megrendezett, nagy népszerűségnek örvendő
pályázata városi fordulójában nem választották
a legjobbak közé, a megyei versengésben a második lett, az országoson pedig a negyedik.
Óriási élménye volt a kislánynak, hogy a díjátadásra Budapestre, a Rendőrpalotába egy rendőrautó vitte el és hozta haza. Szép ajándékokat,
játékokat és oklevelet kapott.
Óvónői, Béres Istvánné és Fazekas Klára lapunknak elmondták, hogy a Baky utcai Tagóvodában nagyon komolyan és tudatosan foglalkoznak a gyerekek vizuális nevelésével, aminek
látható eredményei vannak. Például erre a köz-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 19-JÚLIUS 1. KÖZÖTT
Június 30. kedd 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Június 19. 14 órától
Bőrgyógyászattal kapcsolatos előadás a
Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapján.
Nyugdíjasok Háza

Július 2. csütörtök 10 óra
Békési Idősekért Alapítvány kuratóriumi ülése.
11-12 óra között Békési Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete fogadóórája.
Nyugdíjasok Háza

Június 24. szerda 17 óra
Békési Kertbarát Kör klubnapja: a szőlő
növényvédelme, kacsozás, hajtás válogatás, előadó: Prorok Márton.
Nyugdíjasok Háza

lekedésbiztonsággal kapcsolatos felmenő rendszerű rajzpályázatra a hatvan legjobb rajzot
küldték be, hat kisgyermekük rajza jutott el a
megyei legjobbak közé, és Csatári Réka második
helyezése mellett Polgár Nóra különdíjas volt.
Megtudtuk, egy ilyen komoly témájú versenyre felkészítik a gyerekeket, sokat beszélgetnek róla, sőt élményszerző sétára is elmennek.

Szerethető diákéletre vágyik az
új diákpolgármester
Néhány hete Mucsi Nikolett, a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény
tanulója a város diákpolgármestere. Az iskola „médiabombázóját”,
tizedikes média tagozatos gimnazistáját kérdeztük ki terveiről és
még egy pár dologról.
– Miért indultál a választáson?
– Legfőképpen barátaim
bíztatására, illetve a pár évvel
ezelőtti diákpolgármester, Veres Niki javaslatára. Emellett

Június 19. péntek 9-12 óra
Kistérségi Általános Iskola tanévzáró értekezlete
Kulturális központ

szerettem volna megmérettetni magam és kipróbálni, hogy
milyen is egy kampány.
– Milyennek találtad a
kampányodat?

Június 26. péntek 10-14 óra
Magvetés – Református konferencia Kálvin
Jánosról. Előadók: Bagita Attila, dr. Petneházi
Zsigmond, Katona Gyula, dr. Hegedűs Loránd.
Helyszín: Református templom (emlékkiállítás és megnyitó), Békési Galéria (előadások)
Június 26. péntek 18 óra
Apáti-Nagy Lajos: „KépZene PixelHarmóniák”
c. fotókiállítás megnyitója
Kulturális központ

33. Békési-tarhosi Zenei Napok programjairól
bővebben olvashat a Ráadás melléklet 2. oldalán!

NYÁRI TÁBOR A TÁJHÁZBAN
A Jantyik Mátyás Múzeum szeretettel várja az
általános iskoláskorú gyermekeket hagyományőrző, kézműves nyári táborába július 20-25. között.
Helyszín a Békési Tájház (Durkó u. 8.).
Foglalkozások naponta fél nyolc és fél öt között,
szombaton délután. Részvételi díj: 6000 Ft +
igény esetén tízórai, ebéd és uzsonna: 3000 Ft/fő.
A foglalkozásokat vezeti: Balog Gáborné és Szabó
Éva. Jelentkezni lehet a Békési Galériában
(Széchenyi tér 4.) személyesen vagy a 66/411-943as telefonon munkaidőben július 15-ig.

– Nagyon tetszett, és úgy
gondolom, hogy a kampánycsapatom is élvezte. A gyerekek visszajelzései pedig szintén azt igazolják, hogy sikeres volt.
– Mik a terveid a közeljövőben?
– Mindenféleképpen szeretném a terveimet megvalósítani: kerékpártúrákat, sportdélutánokat szervezni. Mindemellett egy dinamikus, szerethető diákélet kialakítása is
terveim között szerepel.
Simondán Vilmos,
Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény
(10/F. osztály, média tagozat)

Egészségnapok zajlottak a
Dózsa utcai Idősek Klubjában
Sorbaállás jellemezte a május 26-án első
ízben megrendezett véradó napot a Dózsa
utcai Idősek Klubjában. Nagy izgalommal
várták a klub tagjai és dolgozói ezt a napot,

Aki tudott, a klubtagok közül is adott vért. A képen
Nyíri Ferenc klubtag

és mindenki munkához látott e nagyszerű
ügy érdekében. Az idősek és gondozóik
hívogattak szomszédot, barátot, ismerőst,
sőt aki tehette, a tagok közül is adott vért. A
Szociális Szolgáltató Központban dolgozó
többi munkatárs is adott vért. Mindannyian
szeretetvendégség után térhettek vissza otthonukba, munkájukhoz. Köszönet minden
véradónak!
Másnap egészségünk megőrzése érdekében előadásokat hallgattak meg az idősek és
a vendégek: előbb Kocsor Andrea pszichológustól, majd dr. Farkas István háziorvostól.
Testi felüdülésként, Tóth Lajosné gyógymasszőr szolgáltatását, illetve Ceragem
masszírozóágyat vehették igénybe azok,
akik ilyen fajta testi feltöltődést is igényeltek. Köszönet minden szakembernek e napért is!
Dumáné Durkó Anna

Egy nyelvet beszélünk
KI SOK VIZET ISZIK…
Ki sok vizet iszik, béka nő a hasában –
mondták a régi öregek a szomjas gyerekeknek.
De nő-e az a béka? Természetesen nem, lehet
az bármilyen víz. A béka szó ugyanis a 16. századi németben a daganatot (is) jelentette. A
békára van egy ma már nem használt szláv
átvételünk, a zsába, amely több betegségnév
utótagja (ülőzsába, idegzsába). Ugyanígy pontosan meg nem határozható a gyík (pl. torokgyík), féreg szó is, hiszen egymástól független
kórok megnevezésére használták.
Nem csak a béka, hanem más állatnevek is
bekerültek a betegségek népi megnevezései
közé. Itt van mindjárt a bárányhimlő.
Semmi köze persze a birkákhoz, csupán a kór
ártatlan voltát akarták hangsúlyozni a fekete

himlőhöz képest. S ha már a halálos nyavalyáknál tartunk, itt van a bubópestis, mely
szinte kínálja magát, hogy a bubo (uhu) szóból származtassuk. Valójában nem latin,
hanem görög eredetű a neve, a „marha” szóból ered, és egyszerűen a daganat méretéből
ered a neve – marha nagy lehetett ugyanis.
A mániás, kissé bolondos embert nevezik
hangyásnak, bogarasnak – valószínűleg az
agyszú lehetett az oka a képzettársításnak.
Van végül egy betegség, melynek a neve
ugyanaz a népnyelvekben, demokratikusan
ugyanígy nevezi a német, az olasz, a magyar:
s ez pedig nem más a művelt Európában,
mint a – tyúkszem.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Sírva búcsúzott el Békéstől a világbajnok

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

Az utánpótlás
fellegvára szeretne
lenni a Békési FKC
A FELNŐTT CSAPAT HATODIK AZ NBIB-BEN

Horgász
szemmel

A szezon végeztével értékelésre kértük a Békési
Férfi Kézilabda Club ügyvezetőjét, Polgár Zoltánt.

PVA RENDSZEREK

– Hogyan értékelhető a felnőtt csapat bajnoki szezonja?
– A hatodik helyet szereztük
meg, ami várakozásainknak
megfelel, mert az 1-6. helyezést
tűztük ki célul. Másik elvárás az
volt, hogy itthon ne kapjunk ki.
Ez is megvalósult, egy vereséget
sem látott hazai pályán a közönségünk, még a bajnok
Ferencvárossal is döntetlen született. Kicsivel több akarással és
szerencsével a hatodik helynél
jobban is zárhattunk volna. Érzésem szerint a közönség és a csapat is egy „hullámhosszra” került. Nekik a szurkolást, szponzorainknak a támogatást köszönöm.
– Milyen munka vár a csapatra és a vezetésre a következő
hetekben?
– Most kezdődik az új csapat összeállítása a 2009-10-es bajnoki szezonra. A csapat gerince szeretne maradni, a szerződéseket
már többekkel meghosszabbítottuk. Lesznek távozók és újak is
jönnek. Molnár Zoltánt beálló posztra szerződtetjük Komlóról,
ismét egy új békési születésű és nevelésű játékos sikerült „hazacsábítani”, Molnár Sándort jobb szélre, aki Kiskunfélegyházáról
igazol hozzánk. Velük már sikerült megegyezni. Még irányítót és
jobb átlövőt keresünk. A csapat július 20-án kezdi meg a felkészülést egyhetes balatoni edzőtáborozással, majd felkészülési
meccsek jönnek, ezekről az olvasókat tájékoztatjuk.
– Az utánpótlás csapatoknál milyen újdonságok vannak?
– A vezetés eltökélt célja, hogy Békés ismét a férfi kézilabdázás utánpótlás-nevelésének egyik fellegvára legyen. Tavaly óta
110 gyerek kezdett el kézilabdázni négy edző kezei alatt. Első
osztálytól járnak edzeni a gyerekek. Újdonság lesz, hogy szeptembertől minden békési óvodába kimegyünk foglalkozásokat
tartani. A csapatokkal szép sikereket értünk el. Országos döntőbe jutottak a ’96-os korosztályosok, a döntőt éppen a lapmegjelenés idején játsszák. Szintén országos döntősök a nyolcéves gyerekek. Három régiódöntős és négy megyei döntős csapatunk
van. Egyéves munka után ezeket nagy eredménynek tartom.
A békésiek mellett egyre több környékbeli településen élő,
tehetséges gyereket hoznak ide edzésre a szüleik. Az utánpótlásképzés fellegvárává válásnak következő lépcsőfoka a sportosztályok indítása lesz, elsős és ötödikes korosztályoknál a
Kistérségi Általános Iskolában, a 2010-11-es tanévben.
Szegfű Katalin
Kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte 2008-ban a
Békési Férfi Kézilabda Kft-t. Erről számolt be Krizsán
Miklós könyvvizsgáló a képviselő-testület májusi ülésén. A
100 százalékban önkormányzati tulajdonú Kft. számviteli
törvény szerinti beszámolójának elfogadása e testület hatáskörébe tartozik. Legfeltűnőbb elmozdulás a személyi jellegű kifizetéseknél történt. Az elmúlt időszakhoz képest
jelentősen, több mint 20 millió forinttal visszafogta ezen
kiadásait a Kft. ügyvezetője, így 2008-as mérlegét 2 millió
148 ezer forint plusszal zárta.
Forrás: Városházi Krónika májusi száma

Szeretnék egy újfajta horgászati rendszert bemutatni,
amely növeli fogási esélyünket. Ezek a PVA vagyis vízre
oldó segédeszközök. A ponty
és amur horgászatnál van
nagy jelentősége, persze
azoknál a vizeknél, ahol tilos
a behordásos és etetőhajós
módszerek használata. Több
formában kaphatók: zsinór,
zacskó, háló. Használhatuk
mindenféle száraz magfélét,
pelletet, bojlit, illetve etetőanyagot, ami olajjal van keverve a tartósság érdekében,
és nem oldja a pva hálót.
Különböző
oldódásúak,
használatuk a víz hőmérsékletéhez igazított. Szemes száraz kukoricát, bojlit a bojlitűre felfűzzük, aztán a bojlitű kapcsába beleakasztjuk a
pva zsinórt, és belehúzzuk a
kukoricába, bojliba, majd
rögzítjük a felcsalizott pontyozó horgon, és a kiszemelt
helyre dobjuk.
A háló és a zacskó használata is hasonló szisztéma szerint megy. Tipp: a kiszemelt
etetési helyre 5-6 db pva hálóba rakott bojlit ill. magfélét csúzli segítségével lőjük
be. A pva rendszert minden
pontyhorgásznak ajánlom.
Szekerczés Sándor

Folytatás a címoldalról
A június 6-án megrendezett búcsúztatón, az utolsó
bajnoki forduló napján, Balogh József vezetőedző ismertette az asztalitenisz csapatok
idei eredményeit. A férfi csapatok közül az Extra ligás
együttes (Klampár Tibor, Sebestyén Péter, Bohács Gábor
összetételben) megőrizte az
ősszel kivívott hetedik helyét.
Klampár Tibor sajnos hónapok óta vállsérüléssel küzd,
csak kevés összecsapáson játszott. Az NBI-es második
egység (Baranyi József, Csarnai Gábor, Sebestyén Sándor,
Tarkó Áron, Botyánszki Csaba, Lukács Tibor, Csenki Gábor) a számítások szerint a
nyolcadik helyen végzett.
A női NBI-ben minden
vá rakozást
felülmúlóan
remeklő Békési TE az egész
bajnoki szezonban nem talált
legyőzőre. Az őszi fordulók
után még az élen állt, de a
legutolsó fordulóban a legendás együttes, a Statisztika
egy ponttal meg tudta előzni, így a békési lányoké az
ezüstérem. A csapat tagjai:
Haraszki Nóra, Szabó Brigitta, Sipos Renáta, Póth
Eszter, László Adrienn. Mivel
a Statisztika nem kíván az
Extra ligában szerepelni, női
első csapatunk a következő
szezonban a profi ligában
küzdhet. Az ezüstérmeket
most kapták meg a lányok,

Az Extra ligás indulást kiharcoló Békési TE női csapata edzőikkel.
További fotók Klmapár Tibor búcsúztatásáról a www.bekesiujsag.hu
oldalon a Képgalériában.

valamint edzőjük Jámbor
Zoltán, aki a csapattagok
kiváló szellemiségét, példamutató sportemberi nagyságukat emelte ki. Elmondta:
az országban Békés megyét
az asztalitenisz egyik fellegváraként kezelik, amihez a
Békési TE sikereivel jelentősen hozzájárul.
Az öröm pillanatai után a
sírás percei következtek.
Előbb elbúcsúztatták a 75 (!)
évesen a sportágtól visszavonult „örökifjú” dr. Zsen gellér Lajost, majd méltatták Klampár Tibor érdemeit. Az idén 56 éves sportember könnyeivel küszködve
vette át a csapat vezetése,
valamint a város sportirányítása ajándékait. Elmondta,
hogy itt Békésen olyan jól

érezte magát, olyan családias
szerető közösségre talált,
amely nemcsak minden korábbi várakozását felülmúlta, hanem ami miatt eldöntötte: itt akarja befejezni pályafutását. Sajnos egy makacs vállsérülés nem engedi,
hogy így legyen. Az Extra ligás bajnokságot már nem
vállalja, de az NBII-es Szécsénynél még pár évig „ütögetni fog”.
A csapatok tagjai, barátai, a
megyei sportvezetés közösen
elfogyasztott vacsorával zárta
a szezont. Közben Balogh
József feje már amiatt fájt,
hogyan fogja tudni életben
tartani a két profi ligás együttest, az NBI-es és a megyei
bajnokságban szereplő csapatokat.
Szegfű Katalin

Újra Sportnyár

Újoncok is emeltek

A város sportvezetése a sportszervezetekkel karöltve idén is olyan nyári elfoglaltságot
szeretne biztosítani a város fiataljainak, ahol
megismerhetik, kipróbálhatják az egyes,
Békésen elérhető sportágakat, vagy ha esetleg már próbálták régebben, akkor föleleveníthetik az élményeiket. Kipróbálható
sportágak: atlétika, íjászat, tenisz, sakk, labdarúgás, ökölvívás, súlyemelés, asztalitenisz,
kézilabda valamint kosárlabda fiúknak és
lányoknak külön-külön, aerobik, kajakkenu. Az általában hétfőtől péntekig tartó
sportági bemutatkozások a nyári szünet egészét átöletik június 22-től augusztus 14-ig.
Bővebbet a www.bekesiujsag.hu oldal Sporthírei között olvashat.

A Békési TE négy serdülő korosztályú (13-15
éves) súlyemelője élete első versenyén indult a
békéscsabai területi minősítő versenyen.
Mindannyian megjavították korábbi legjobb
eredményüket. Az 56 kg-osok versenyében 2.
Nagy József (szakítás: 32 kg, lökés: 37 kg,
összetett: 69 kg), 3. Prorok Péter (28, 35, 63
kg), 69 kg-osok között 2. Csumpilla Bertold
(35, 44, 79 kg-os összeredmény), 77 kg-osok
között 1. Papp Balázs (35, 45, összetett: 80 kg).
Közvetlenül ezután rendezték az abszolút
csapatbajnokság 2. fordulóját. A Békéscsaba
csapatát erősítő békési Csató István a 77 kg-os
súlycsoportban 100 kg-ot szakított és 117 kg-ot
lökött, ami egyéni csúcsa. Edző: Balog János.
Csató István ezekben a napokban már Németországban versenyez.

Egy hajóban evezünk vízi túra
Idén is megtartják az „Egy hajóban evezünk” elnevezésű vízi túrát, melynek lényege,
hogy egy hétvégén Gyulától Békés-Dánfokon át Köröstarcsáig eveznek az indulók. Az
idén június 27-28-ra eső evezés célja, hogy az
indulók megismerjék a Körösök szépségeit, a
túrázás izgalmát, a közvélemény figyelmét
pedig ezekre, valamint a környezet védelmére irányítsák.
Felszerelés, étkezés, szállás előzetes jelentkezés alapján mindenkinek biztosított.
Érdeklődni, jelentkezni: Békési Polgármesteri Hivatal, 5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 20/8057251, kalman.tibor@bekesvaros.hu
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