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

MÁJUS 30-JÚNIUS 6.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚNIUS 6-13.
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚNIUS 13-20.
Jázmin Patika (Rákóczi 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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁJUSI ÜLÉSÉRŐL

– Előrehozottan vagy jövőre, de minden bizonnyal a Fidesz
kormánypárt lesz a következő magyar kormányban. Készen
állnak-e az ország irányítására?

– 1998-ban, több mint tíz évvel fiatalabban és tapasztalatok
nélkül, kényszerkoalícióban Torgyán József pártjával úgy
érzem, nem vallunk szégyent. Bizonyára lehetett volna jobban
csinálni, hiszen követtünk el hibákat, de ha akkor meg tudtuk
oldani, akkor ma is képesek vagyunk. Ugyanakkor viszont az
ország helyzete ma sokkal rosszabb, mint 1998-ban volt. Nem
gondoljuk, hogy ott folytathatjuk, mint ahol 2002-ben kény-
szerűen abbahagytuk, amikor kiesett a kezünkből a kormány-
rúd. Például 1998-ban, amikor átvettük a kormányzást az
állam eladósodottsága a GDP értékéhez mérten 59 százalék
volt, mi négy év alatt 53 százalékra dolgoztuk le, most ez az
érték, hét év MSZP-SZDSZ kormányzás után 84 (!) százalék.

Folytatás a 3. oldalon

Európai Parlamenti Választás

2009. június 7. vasárnap

Éljen választójogával!

Kövér László: Készen áll 
a kormányzásra a Fidesz

Sikerrel, de igen változékony időjárás mellett
rendezte meg pünkösdi Vigalmát a Nefelejcs
Békési Kulturális és Hagyomány őrző Köz hasz -
nú Egyesület. A kétnapos ha gyományőrző fesz-
tiválnak ezúttal is méltó otthont adott a Táj -
ház. A rendezvényre sok kisgyermekes család
volt kíváncsi, körükben általános sikert aratott
a kecskeszépségverseny. A Baky utcai óvoda
óvónői kecskés meséket báboztak, emellett
májusfa és sok já ték hívogatta a látogatókat. A
programot gyereknapon gyermekfellépések szí-
nesítették, valamint a pünkösdről is szó esett.

Fotók a rendezvényről a www.bekesiujsag.hu-n.

Kecskére káposzta jött a Vigalmon

Járai Zsigmond mások
mel lett azt a véleményét fej-

tette ki, hogy a Bajnai kor-
mány válságkezelése elégte-
len, hiszen a válság összetett,

messze nem pusztán gazdasá-
gi jellegű, ezért megoldásának
is átfogóbbnak kell lennie, túl
a megszorító intézkedéseken. 

Az „Európa és a keresztény-
ség” című fórum házigazdája
dr. Lanczendorfer Erzsébet ke -
reszténydemokrata parlamenti
képviselő volt. Kifej tette, egy
kormányváltással, ha nem is jön
el egyből a „Kánaán”, de a hét
éve tartó pusztítás megáll. Saj -
nos azonban hét év kell a hely-
reállításhoz is, ami azt jelenti,
hogy a szocialisták kormányzási
képtelensége miatt 14 év kiesik
az életünkből. Folyt. a 4. oldalon

Egyre valószínűbb 
az előrehozott választás

Mint ismert, Békés még a
90-es évek közepén döntött
úgy, hogy néhány intézményét
átadja működtetésre, így
került tehát a megyéhez a szo-
ciális otthon vagy a Mezgé. A
megállapodás azonban a ma ga
előnyeivel együtt hordozott
egy nehezen kezelhető kettős-
séget is magában. Az épületek
fenntartásában, fejlesztésében
a megye arra hivatkozva, hogy

nem az ő tulajdona, nem akart
komolyabb részt vállalni. A
város viszont szintén nem volt
érdekelt egy-egy beruházás
végrehajtásában, hiszen nem
Békés intézményei működtek
a létesítményekben. Az ellent-
mondások megszüntetése ér -
dekében a település most né -
hány épületet ingyenesen átad
a megyének azzal a kikötéssel,
hogy ha ott megszűnteti tevé-

kenységét, az intézmények
visszakerülnek Békés tulajdo-
nába. A létesítmények másik
részéért viszont a város meg-
kapja a tarhosi gyógypedagó-
giai intézmény üres épületeit
és legendás zenepavilont.

A képviselő-testület emel-
lett a közelmúltban számos új
pályázat benyújtásáról is dön-
tött. A Dél-alföldi Regionális
Tanács egyebek mellett útfel-
újításokra, a malomasszony-
kerti lakóövezet vízvezetéké-
nek és az oncsai szennyvízve-
zeték kiépítésének második
ütemére, a Rendelőintézet
parkolója és a dánfoki ifjúsági
tábor fejlesztésére, játszóterek
kialakítására, eszközbeszerzé-
sére nyernének támogatást.

Békésé lesz a tarhosi zenepavilon
ÚJABB PÁLYÁZATOK SORÁT NYÚJTJA BE A VÁROS 

Több fontos kérdésben is döntött az elmúlt hetek-
ben a békési képviselő-testület. A megyei önkor-
mányzattal történő megegyezés után hamarosan a
város tulajdonába kerül a tarhosi zenepavilon és az
épület környéke. A település emellett számos
újabb pályázatot is benyújtott, ezúttal a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács kiírásaira.

528 és fél millió forint
pályázati támogatással meg-
valósul a békési reumatoló-
giai szakrendelés és az ahhoz
kapcsolódó gyógyászat meg-
lévő ellátásainak bővítése és
színvonalának javítása.

Az összesen 600 millió
forint összköltségű fejlesztés-
sel a reumatológiai szakrende-
léshez és a gyógyászathoz az
ortopédiai szakrendelés is
kapcsolódna, így komplexeb-
bé válna a szolgáltatás. Nem -
csak a járóbetegellátást bizto-
sító intézmény fejlesztésére
fordítja a város az összeget,
hanem új szolgáltatásokkal is
bővülne az ellátás. Új termál-
medence biztosíthatná a
gyógytornák körének kiszéle-
sítését. Víz alatti csoportos
gyógytornával, gyerekek korai
gyógytornájával, légzést segí-
tő gyógytornával gazdagodna
a lehetőségek tárháza. A gyó-
gyulni vágyók továbbá súly-
fürdőt és iszappakolást is
igénybe vehetnének. 

A sikeres pályázat hosszú
távon a lakosság általános és
egészségi állapotának generá-
lis javulását eredményezheti.
A hévízi gyógyvízzel azonos
mi nőségű békési termálvíz
végre rangjához méltó körül-
mények között fogadhatja a
gyógyulni vágyó vendégeket
és a békési embereket.

Megvalósulhat
a reumatológiai

fejlesztés

A gazdasági válságról, és
az uniós választás köz-
vetlen következményé-
ről, egy esetleges előre-
hozott választásról is szó
volt azon a KÉSZ fóru-
mon, melyre Békésre
jött Járai Zsigmond, a
Magyar Nemzeti bank
volt elnöke, Mráz Ágos -
ton politológus és Sur -
ján László KDNP-s eu -
rópai uniós képviselő.

Politikai fóruma előtt exkluzív interjút adott a
Békési Újságnak Kövér László a Fidesz-Magyar
Polgári Párt alelnöke, a választmány elnöke.



MUNKAVISZONY
Fontos kérdés a Békésen élő romák munkaviszonya. A kép

valahogy így fest:

Mint látható, a romák aránya az inaktívak között (otthon van
– vagyis gyerekkel, rokkantnyugdíjban vagy munka nélkül),
nem számolva a nyugdíjasokat, lényegesen magasabb. Ha a
napszámosok, alkalmi munkások oszlopát is ide soroljuk, mint
bizonytalan, részmunkaidős vagy időszaki jövedelmet adó fog-
lalkozást (32,6 százalék), akkor kiderül, hogy a roma családok-
ban élők mintegy 67 százaléka anyagilag igen bizonytalan
körülmények között él. Az ezekbe a családokban élők tanulók
(gyerekek) csoportját is ide sorolva a romák 82 százaléka egyér-
telműen rossz anyagi helyzetűnek mondható. Mindenképpen
szembetűnő, hogy a roma lakosság a képzettséget nem igénylő
állásokban tud inkább elhelyezkedni, ami érthető is az iskolá-
zottsági adatokat figyelve. A vezetők és vállalkozók olyan kis
számban fordulhatnak elő, hogy a mérésbe be sem kerültek. A
nyugdíjasok száma egyrészt az életkori összetétel miatt kicsi,

másrészt sokan a romák között nem tudnak saját jogon nyug-
díjba menni, mivel nincs elég ledolgozott évük. 

JÖVEDELMI VISZONYOK
A roma háztartások átlagos jövedelme 144 000 Ft, miközben a

nem roma háztartások 170 000 Ft-nyi jövedelmet könyvelhetnek
el havonta. A háztartások létszámát alapul véve így 32700 forint-
nyi jövedelem jut átlagban családtagonként, miközben a nem
roma családokban 63000 forintnyi összeget használhat fel egy sze-
mély átlagban, vagyis közel kétszer annyi jut a nem roma családok
tagjainak. Lényegesen rosszabb helyzetben vannak a roma ház tar-
tások, különösen ha azt vesszük alapul, hogy ma Ma gyar országon
a megélhetési minimum ennek közel a kétszerese, gyakorlatilag a
nem roma családok átlaga. A rendszerváltás előtti jö vedelmi viszo-
nyokat nem ismerjük, de feltételezhetjük, hogy ek ko rára nem nyílt
korábban a megélhetési olló a két csoport között. 

KULTURÁLIS KÉRDÉSEK
Az előzetes tapasztalataink és a nyelvi kutatások azt mutat-

ták, hogy a békési romák nem beszélik már a roma nyelvet,
annak semmilyen dialektusát. Akik beszélik is (17 százaléknyi-
an), kis mértékben, nem anyanyelvi szinten.

A romák 67,8 százaléka inkább úgy látja, hogy már jórészt
megtörtént a beilleszkedés a békési társadalomba, a nem romák
fele azonban nem így látja. 

ÖSSZEFOGLALÁSUL
Furcsa kettősséget éreztünk a kutatás eredményeinek elem-

zésekor. Az országos viszonyokhoz képest magas beilleszkedést
találtunk, azonban mindez a jelek szerint nem elég ahhoz, hogy
a békési romák jobb és elfogadottabb körülmények közé kerül-
jenek. A romák iskolai végzettsége ritkán alkalmazkodik a
tényleges gazdasági igényekhez. Mindehhez párosul a rossz gaz-
dasági környezet, amely nem biztosít elég munkahelyet. És ha
még hozzá vesszük, hogy akár tetszik, akár nem, a romák hát-
rányos helyzetben vannak már a bőrszínük alapján is, nem is

beszélve a kialakult és mélyen gyökerező negatív megkülön-
böztetésről, akkor a kép nem túl bíztató. 

Az adatok már ismerjük, de mi lehet a megoldás? Szerintünk
a romáknak presztízsbeli és anyagi gyarapodásra van szüksé-
gük. A tanulás és a hiányszakmák által biztosított űr lehet az
egyik csatorna, amelyen keresztül a helyi romák felemelkedhet-
nek, hogy a beilleszkedési törekvéseik ne essenek vissza, ne csa-
lódjanak, és az integráció folytatódjon. Merthogy mindebben
van egy nagy veszély. Az az ember, aki elszokott a munkától,
aki végletesen elszegényedett, nem garantálhatja, hogy a gye-
reke feljebb tud emelkedni. A mostani generáció által elért
eredmények nem jelentenek automatikusan szebb jövőt a most
felnövő gyerekeknek és a békésieknek. A békési romák eddig
sokra jutottak, de ez még közel sem az út vége. 

Mit várhatunk ezek után? Két lehetőség van: vagy lecsúsz-
nak a következő generációk, vagy elhatározzák, hogy tartásuk
lesz, nem engednek abból, amit az apák elértek, és tovább
haladnak a felemelkedést nyújtó integráció útján a kedvezőtlen
körülmények ellenére is. 

(A kutatási munkát szakértőként Lakatos Gyula és Czinanó
Tihamér segítette.)                                         Gyetvai Gellért 
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Így élnek köztünk: roma kutatás Békésen (2. rész)
Előző lapszámunkban megjelent írásunk folytatá-
sában a „Roma integráció Békés városában” cím-
mel folyt társadalomtudományi kutatás eredmé-
nyeit osztjuk meg az olvasókkal. A kutatást a
Szent Lázár Alapítvány ötlete nyomán végezték el. 
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Fővédnök Izsó Gábor polgár-
mester, aki a péntek délután
kettőkor kezdődő szakmai na -
pot is megnyitja. Ekkor lesz az
Új Magyarország Vi dékfej -
lesztési Program tá mogatásával
megvalósult Erjesz tő Techno -
lógiai Csarnok avatása, mely
miatt Békésre érkezik Gráf
József agrárminiszter. Pénteken
lesz gasztronómiai bemutató is
szilvás-, pálinkás és kerti életek-
ből. A zenés szórakoztatásról a
Torony Band gondoskodik.

Szombaton a fúvószenekar
fél tíztől a főtéren, a világhábo-
rús emlékműnél szolgáltat tér-
zenét, innen indul a lovagren-
dek felvonulása a Jantyik utca
elejéig fúvósok és mazsorettek
kíséretében. A sorokban lesz-
nek a Magyar Pálinka Lo -
vagrend és a Pálinka Pár toló
Hölgyek Magyar Gasztro nó -
miai Lovagrendek, szilva és ko -
sár jelmezesek, néptáncosok is. 

Tizenegy órától már a
Gőzmalom soron, az idén 25
éves főzdénél tartanak a prog-
ramok: zenés és táncos kultu-
rális programok, gulyásparti.
Mark lép fel fél hattól, míg fél
kilenctől a Dupla Kávé együt-
tes a színpadon, majd fergete-
ges nosztalgiabuli. Szombatra
a 14 évnél idősebbek belépője-
gye 200 Ft. 

A III. Békési Szilvapálinka
Ünnep részletes programjai la -
punk 4. oldalán.

Lovagrendek felvonulása,
gasztronómiai sokadalom 

Június első péntek-szombatján rendezik meg a
III. Békési Szilvapálinka Ünnepet. A rendezvény
legfőbb helyszíne a Békési Pálinkafőzde, a
Gőzmalom sor 12. szám alatt. 

– Kedves Feri! Képletes a
fenti cím, hisz helységnevet is
jelöl, de másként is értelmez-
hető. Hogy is van ez?

– Válaszút az erdélyi
Mezőségben található, nevét
onnan kapta, hogy a honfog-
laló magyarok a Kárpát-me -
dencébe érkezvén, képletesen,
ott választották meg a máig
vezető utat. Ebben a faluban
született Wass Albert író, és
itt él a híres néprajzkutató
Kallós Zoltán is, aki teljes
saját vagyonát felajánlva ala-
pítványt hozott létre. Ebből
szü letett meg az a szórvány-
kollégium (és néprajzgyűjte-
mény), amely az utolsó órá-
ban nyújtott és nyújt lehetősé-
get olyan gyerekek taníttatá-
sára, akik amúgy elvesztették
volna magyarságtudatukat.

– Miért érdekes és érdemes
ma a békésieknek Válaszútat
szóba hozni?

– Azért, mert az országos
KÉSZ megbízásának eleget
téve a helyi csapat (élve Hor -
váth Lajos tagtársunk szak-
tudásával) pályázott és nyert
az NCA-nál határon át nyúló
tartós szakmai (pedagógiai)
kapcsolatok kategóriában. Ez
a program a Válaszúti Ala -
pít ványi Iskola pedagógusai-
val együtt valósult meg, akik
a kiírásnak megfelelően két-
szer voltak Békésen és a tér-
ségben, illetve az itteni peda-

gógusok szintén kétszer vol-
tak Erdélyben.

– Kik vettek részt és milyen
céllal a programban?

– Külön érdekesség és
öröm, hogy széles összefogás
érvényesült, részt vettek a
Békési Kis térségi Általános
Iskola (beleértve a kamuti és
muronyi tagiskolákat is), a
békési Szegedi Kiss István
Református Álta lános Iskola
tan erői és a békéscsabai Sa -
vioi Szt. Domonkos Kato li -
kus Általános Iskola ok tatói
is, de besegített szállás és el -
látással a békéscsabai Evan -
gélikus Gim názium is. A sok-
színűség tette izgalmassá a
ta lálkozást, hisz állami, egy-
házi tanintézmények tanítói,
és a határon túli magyar szór-

vány gondjaival foglalkozó
pedagógusok cserélhették ki
tapasztalataikat. De emellett
tartós és meleg emberi kap-
csolatok is szö vődtek, és lehe-
tőség nyílt az itteni és ottani
környék nevezetességeinek
megtekintésére is.

– Miben különbözött a vá -
laszúti ottlét az ittenitől?

– Mindannyiunk számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a
határon túli magyar kisebbség
a szórványból adódó hátrá-
nyok ellenére is olyan értéke-
ket fogalmaz meg és ad
tovább, amelyeket mindannyi-
an nagy örömmel és megha-
tódottsággal éltünk át, tet-
tünk magunkévá.

– Mit emelnél még ki záró-
gondolatként?

– Egyrészt azt a példás hoz-
záállást – úgy a Békés és térsé-
giek, mint a válaszúti pe dagó-
gusok és segítőik ré széről –
amellyel ezt a száraz szakmai
továbbképzést egy mély, élő,
tartós és szép em beri kapcso-
lattá alakították. Másrészt azt
hangsúlyoznám, hogy mind-
annyiunk számára nyilvánva-
lóvá vált az a tény, mely sze-
rint határoktól függetlenül az
egész magyar nemzet válaszút
előtt áll. A sikeres pályázati
lebonyolítással pedig úgy érez-
zük, hogy közösen tettünk egy
kis lé pést a megújhodás irá-
nyába, és bizakodással nézünk
a jö vőbe, bízva a már beadott
újabb ez irányú pályázat ked-
vező elbírálásában.   

Pálmai Tamás

Válaszúton
INTERJÚ SÁNDOR-KERESTÉLY FERENC TANÁRRAL
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Csoportkép Bonchidán. További képek a www.bekesiujsag.hu oldal Képgalériájában.
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Házasságot kötöttek:
Fazekas Róbert és Molnár
Éva, Szamos Zoltán László
és Guti Judit.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Futaki Gá -
bor (78 évesen, Murony),
Szabó László (53), dr.
Nagy Imréné (66), özv.
Farkas Béláné (83), özv.
Bacskai Lászlóné (79),

Ege resi Sándor (70, Mu -
rony), özv. Kecskeméti
Ferencné (82, Bélmegyer),
Bíró János (78), Balog
Sándor (83, Ka mut), Csiz -
madia Róza (79). 

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Érdekes képződménye az
anyatermészetnek, teremt-
ménye Istennek ez a tárgy.
Tárgynak mondjuk ugyan,
mégis – számomra legalább
is – valami olyat jelent ami
nem teljesen illeszkedik a
valódi élettelen dolgok so rá-
ba. A szikla valamiért, va la-
miféleképpen életet hor doz
magában úgy ér zem. Nem is
tudom pontosan miért.
Talán – többek között –
azért, mert egykori, időköz-
ben hűtlenné vált jóbarát
esküvőjén, a sepsiszentgyör-
gyi Vártemplomban hallot-
tam anno az igét a lelkész
szájából, a sziklára épített
házról. Nem először hallot-
tam, olvastam, s azóta még
sokszor. Mégis, valahogy ez a
momentum által ragadt meg
végleg emlékezetemben.
Most a hamarosan elkövet-
kezendő választások, az
Európa Parlamenti szavazás
kapcsán jutott eszembe is -
mét a szikla, mint szimbó-
lum. Hisz a példázatban is
jelkép a szikla. Szilárd hi -
tünk, rendíthetetlen haza-
 szeretetünk, makulátlan
er kölcsiségünk, elkötele-
zett tenni vágyásunk, és az
ezt követő, ennek megfele-
lő cselekvésünk megtestesí-
tője. Mindez elengedhetet-
len ahhoz, hogy ebből az
országtengernyi fertőből
valahogy kikecmeregjünk
és végre talpra álljunk, elér-
vén így azt az emberarc-
ma gasban elhelyezett tük-
röt, amelyben csak szálfa-
keménységű és kiegyenesí-
tett gerincű ember láthatja
meg kisimuló vonásait.
Eszembe jutott a szikla, mert
a győzelemre esélyes ellenzéki
pártformáció nem zete előtti
felelőssége iszonyatosan nagy
jelen helyzetben. A mostani
voksolás eredménye ugyan
direktben nem hoz érdemi
változást az ország sorsában,
de rövid és hosszú távon
egyaránt sarkalatos, kardiná-
lis döntéseket kényszeríthet
ki. Az előre hozott választás-

tól, a ma uralkodó pártkong-
lomerátum felbomlásáig bár -
mi bekövetkezhet. Épp ezért
óriási, mondhatni történelmi
az előbb említett felelősség.
És itt jön képbe az em lege-
tett, az ominózus szikla lé -
nyege. Mert – mint azt a
bevezetőben már említettem
– ez a kőszerű képződmény
igenis élő valami. Em berek,
emberi habitusok, jellemek
alkotják. De jelen történelmi
helyzetben csakis és kizárólag
erre épülhet a jövőnk. A ha -
talomra jutó, nemzetjobbító
szándékú párt nak, annak
minden egyes tagjának, kép-
viselőjének önmagában is
rendíthetetlennek kell lennie,
hogy ezáltal, a belőlük létre-
jövő megújult  politikai for-
máció valóban minden - akár
történelmi méretű- vihart is
kiálló sziklaszilárd, nemzet-
építésre alkalmas alappá,
valódi fundamentummá ké -
peződjék. Elég egyetlen hitel-
telen, nyikhaj, zsebhokista
álkarakter, önimádó „jellem”
az építők között, és máris
hiteltelen az egész mű. És
értéktelen. Hisz egyetlen ku -
kac egész gyümölcsöt képes
fogyaszthatatlanná tenni,
egyetlen hajszálrepedés men-
tén beszivárgó vízcsepp képes
kőkemény sziklát szél kedvé-
nek kitett porrá erodálni,
bomlasztani. Nem lehet elő-
ször győzni, aztán rendet
ten ni saját sorokban. Az
emberek hihetetlenül ki van-
nak éhezve az őszinte szóra.
Fogékonyak rá, főleg ha végre
ez a nem szokványos társa-
dalmi megnyilvánulás politi-
kusi szájból jön, s utólag va -
lódisága be is igazolódik. 
Ezt várjuk ma és itt tőletek,
magatokat szebb jövőnk le -
téteményeseinek vallóktól.
Az őszinte szót, a hátsó gon-
 dolatoktól mentes egye nes
beszédet, a hiteles ember-
eket, és végre a tetteket. Mi
elmegyünk szavazni, mert
tudjuk, hogy ez a kötelessé-
günk. Elmentünk volna ki,
utcára, meg Pestre is, ha
hív tok. Azt mondtátok de -
mokrácia van, ennek megfe-
lelően választás. Ám legyen.
De rend is legyen. Köztetek,
köztünk s az országban is.
Mert nagyon hiányzik már a
rend nyugalma.

Szikla
Jegyz e t
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Mint ahogyan az egyes emberek, a családok élete, úgy az
ország jövője is döntések sorozatából formálódik. Magyaror -
szág polgárai immár másodszor hozhatnak meg egy ilyen
döntést: ki tudja méltóképpen, valamennyiünk épülésére
képviselni hazánkat az Európai Parlamentben. 

Földrajzi helyzetünk, hagyományaink és nem utolsósorban
történelmünk ezer szállal Európához kötnek bennünket. Ám
ez a kötődés nem válik magától gyümölcsöző kapcsolattá,
mint ahogyan azt talán sokan remélték csatlakozásunk ide-
jén. Az uniós források elérése, a pályázati munka sikere nagy-
mértékben függ az általunk Brüsszelbe delegált képviselők
munkájától, szakértelmétől. Kinek-kinek magában kell
megvonnia az elmúlt évek mérlegét, levonnia a tanulságokat. 

Ugyanakkor dönteni csak az alapján tudunk, amit ma -
gunk körül látunk, amit a saját bőrünkön érzünk. Szomorú
és szégyenteljes tény: hazánk éllovasból sereghajtóvá csúszott
vissza az Európai Unió államainak sorában. Az előttünk
haladó országok hullámait meglovagolva utolsóként sodró-
dunk kapitány, kormányos, és hozzáértő legénység nélkül. A
kormánykerék törött, a vitorlákat ellopták, a horgonyt pedig
csak mi, választópolgárok tudjuk felhúzni végre. A gazdasá-
gi világválság hazánkat még nagyobb mélységekbe taszít-

hatja, ám ebben a helyzetben éppen az európai államok szi-
lárd szövetsége nyújthat támaszt számunkra. Ehhez azonban
határozott és hiteles magyar képviselőcsoportra, egy új
legénységre lesz szükségünk Brüsszelben is. Minden magyar
állampolgárnak joga, és úgy gondolom kötelessége is ezért,
hogy éljen a választás lehetőségével. 

Jól tudom, hogy a mai viszonyok között sokan vannak,
akik csalódottak és talán nem is érzik igazán magukénak az
Európai Parlamenti választás ügyét. Ám csüggedtségünkben
sem engedhetjük, hogy sorsunk pergő homok módjára csúsz-
szon ki kezünkből! 

Az elmúlt évek sikertelensége már kiállította a szegénységi
bizonyítványt a hatalom birtokosai felett, ám azok mint vásott,
bukott nebuló inkább nem mentek el a bizonyítványosztásra.
Adjuk hát kezükbe most mi valamennyien, jelezve: elég volt! 

Bízom abban, hogy sokan leszünk majd azok, akik rászán-
juk a vasárnap egy kis részét arra, hogy felkeressük a szava-
zófülkéket. Az ajánlócédulák gyűjtése, a kampány során
bizonyára már sokan meg is hozták a döntést, kialakították
véleményüket. Tegyék hát fel a pontot erre az elhatározásra s
döntsenek, szavazzanak 2009. június 7-én!

Izsó Gábor, FIDESZ – Jobboldali Összefogás

Tisztelt Békésiek, Választópolgárok!

Folytatás a címoldalról
– Milyen kormányzási el -

ve ket fognak követni?
– Csak a három legfontosab-

bat és igen röviden említem
meg. Elsődleges az adósságállo-
mány csökkentése, amihez az
út a foglalkoztatás növelésén
keresztül vezet. El kell érni,
hogy mind több ember dolgoz-
zon, termeljen, adózzon, hogy a
gazdaság beinduljon. Az adós-
 ság állományát hatvan százalé-
kig kell csökkenteni, hogy esé-
lyünk legyen az euró bevezeté-
sére. Nem lehet egyetérteni az
MSZP válságkezelésével, amely
nem megy túl annál, hogy az
emberek zsebeiben és a vállal-
kozások kasszáiban kotorászik.
Az emberek mind jobban el -
szegényednek és a probléma új -
ratermelődik. Indulatokat ger-
 jeszt, már most is a tűréshatár
küszöbén járunk. A másik a
csa ládtámogatások nö velése,

nem megkurtítása, mint amit a
jelenlegi kormány tesz. Az így
nyert összeg csak szimbolikus a
nemzetgazdaság egészét nézve,
viszont ka tasztrofális a csalá-
doknak. A családtámogatáson
nem lehet takarékoskodni, és
egy hosszú távú, kalkulálható
rendszerét kell kialakítani. Az
adóterhelést úgy kell megálla-
pítani, hogy aki a társadalom
problémáihoz nagyobb mérték-
ben járul hozzá, mert gyermek-
eket nevel, ezért adókedvezmé-
nyeket kapjon az államtól.
Amíg még van esély, vissza kell
hozni Magyarországot a de -
mog ráfiai lejtőről. Har ma  dik -
ként a nemzetpolitikát emlí-
tem meg, a trianoni határokon
belül és kívül élők nemzettuda-
tának erősítését. A gyurcsányi
rombolás után új alapon kell
újraszőni a kapcsolatokat a 21.
századi viszonyokhoz igazodva.
Egy erős országhoz erős önazo-

nossággal rendelkező polgárok-
ra van szükség.

– Az európai parlament-
ben, melynek választására
készülünk, mit fog a Fidesz
képviselni?

– A Fidesz és a koalíciós pár-
tunk a KDNP is az Euró pai
Néppártban, a jelenlegi leg na-
gyobb európai pártban politi-
zál, és itt vannak más európai
magyar pártok képviselői is. A
legfontosabbnak a határon túli
kisebbségek jogainak érvényesí-
tését tartom, valamint az euró-

pai közös agrárpolitikában a
magyar érdekek képviseletét.
Meg jegy zem, hogy az Európai
Néppárt tagpártjai a mostani
világválság megoldásában a
miénkhez hasonló gazdaságé-
lénkítő elveket vall, aminek pil-
 lére a munkaerőben rejlő lehe-
tőségek kihasználása, és a hazai
vállalkozások támogatása. Ez
élesen más, mint a szocialista
jellegű pártoknak a megszorí-
tásra épülő válságkezelése.

– Milyen részvétellel és
eredménnyel lenne elégedett
június 7-én?

– Remélem, hogy 40-45 szá-
 zalék körüli részvétel lesz, ami
valószínűleg meghaladja az
európai átlagot. Most 24-ből
12 képviselőnk van, ha 22-ből
12 maradna, azzal elégedett
lennék, de a realitások talaján
maradva 13-14 Fidesz-KDNP-
s EP-képviselő sem elképzelhe-
tetlen.              Szegfű Katalin

Kövér: Készen áll a kormányzásra a Fidesz
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SZÜLETÉSNAP
Az elmúlt vasárnap, pünkösd ünnepe az egyház születésnap-

ja volt. Kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus ígérete szerint Isten
kitöltötte Szentlelkét az apostolokra, akik ezután megváltozott
élettel, megújult szívvel és megerősödött küldetés tudattal lát-
tak neki annak a munkának, melynek eredményeként rövid idő
alatt létrejött a keresztyénség.

Történt mindez egy olyan világban, ahol a pogányság, a
babonaság, a különböző bálványok imádása és a császárkultusz
hihetetlen mértékben volt jelen a mindennapokban. Emberileg
teljesen kilátástalan volt a keresztyének helyzete, akiket az első
perctől kezdve ellenségeskedés, gyűlölet, kirekesztés vett körül.
És mégis… Ahogy múltak az évek, évtizedek, úgy erősödött,
terjedt és izmosodott az a hit, ami emberek millióinak az életét
képes volt új mederbe terelni.

Isten Szentlelke ma is ugyanaz. Hatása nyomán ma is meg-
változhat mindaz, ami emberileg reménytelen, kilátástalan.
Munkáját azonban – ahogyan az első pünkösdkor, úgy – ma
sem légüres térben végzi, hanem rajtunk, embereken keresztül.
Ha változtatni akarunk kilátástalan helyzetünkön, engedjük
életünkbe beáradni Isten újjáteremtő Szentlelkét, Akit nem
ünnepelni kell, hanem engedni, hogy elvégezze azt, amit akar!

Katona Gyula, 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.

4 2009. június 3.

A díjátadáson dr. Pálmai Tamás konferált. Középkori histori-
kus és egyházi énekelt versekkel fellépett és ismételten közön-
ségsikert aratott a Vagantes Trió. A kitüntetett méltatását Mé -
száros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumának elnöke
mondta, ismertetve a 83 éves lelkipászotr példátlanul gazdag
életútjának állomásait, szolgálatának területeit. Cs. Kiss Andor
meglepődve vette át a dííjat, az oklevelet és tárgy ajándékot,
majd hálája szavait tolmácsolta a szokott derűs módján. Az 146.
zsoltárt idézte, egy olyan bibliai igeverset, amely egész életét és

szolgálatát híven tükrözi, és amely így szól: „Dícsérem az Urat,
amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.”

Az ünnepségen a békési KÉSZ néhány tagjának (Bereczki
Mónikának, Sándor-Kerestény Ferencnek és Horváth Lajosnak)
oklevelet átnyújtva köszönte meg áldozatos munkáját Normal 0
21 a KÉSZ országos elnöke, dr. Osztie Zoltán, aki méltatta a
szervezet élénk kulturális és szociális tevékenységét.       Sz. K.

Cs. Kiss Andor
a KÉSZ díjazottja

Idén negyedik alkalommal adta át életműdíját a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
békési csoportja. A kitüntetett nevét az átadás
pillanatáig titokban tartotta a szervezet. A díjat
Cs. Kiss András nyugalmazott református lelki-
pásztor vehette át a Galéria dísztermében, vas-
taps mellett.

A felvételen jobbra dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke, közé -
pen az idei kitüntetett, Cs. Kiss Andor ny. lelkipásztor Új irodát nyit

a Fidesz
Erdős Norbert országgyűlé-

si képviselő, békési alpolgár-
mester bejelentette, hogy a
Piac tér 3. szám alatt (egykori
Fakuckó bolt) újabb pártiro-
dát nyitnak. A tervek szerint
1-2 hónapos berendezkedést
követően piaci napokon a dél-
előtti órákban működik majd
az iroda, ahova bárki betérhet
és politikusokkal is találkoz-
hat. A Nyíri utca 1/1. szám
alatti pártiroda is megmarad,
de csak kampányidőszakban
üzemel majd.

Május 22-én második alkalommal ren-
dezte meg közös Egészségnapját a Békés
és Környéke Biokultúra Egyesület, vala-
mint a Mentálhigiénés Egyesület Bé ké sen.
A két szervezet együttműködése ta valy
kezdődött, célja egyértelműen az egészsé-
ges élet szemléletének elterjesztése. 

A programnak az Agrárinnovációs
Központ adott otthont, ahol értékes elő-
adásokat hallgathattak a jelenlévők min-
dennapi küzdelmeinkről és az egészséges
táplálkozás alapjairól. Az előadások után
ingyenes szűrővizsgálatok zajlottak: vér-
cukor-, testtömegindex-, vérnyomásmé-
rés a Jázmin Patika jóvoltából, a Békési
Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai
által depresszió, stresszmérés, nikotin és
alkohol dependencia vizsgálat. A rendez-

vényen 50 fő jelent meg 20-70 éves korig,
a vércukormérést 35 fő vette igénybe,
míg a testtömegindex vizsgálatot szinte
mindenki elvégeztette. 

A Zepter International munkatársainak
segítségével bio sertéshúsból főzési bemuta-
tó megtekintésére, majd kóstolóra volt
lehetőség. A Békés és Környéke Biokultúra
Egyesület vállalta a biotermékekből az íze-
lítőt: biotermesztésből származó növények-
ből saláta készült, nyers zöldnövények kós-
tolója (medvehagyma, spenót), frissítő tea
borsmentából és apróbojtorjánból, sütemé-
nyek. Külön bö ző biocsírák és búzafű lé
megízlelésére is volt lehetőség.

Az egészségnap alkalmából hírlevél is
készült BioMenta elnevezéssel, melynek
célja az, hogy szemléletváltást indítson el

az olvasókban, hogy szenteljenek na -
gyobb figyelmet az ökológiai egyensúly-
ra, a társadalom, a gazdaság és környezet
fenntartható fejlődésére.

Tüzes Katalin,
Mentálhigiénés Egyesület

Biokultúrás és mentálhigiénés egészségnap

Folytatás a címoldalról
Ahogyan a jobb élet re mé-

nye, úgy az euró bevezetésé-
nek dá tuma is mind távo-
labbra tolódik. Járai Zsig -
mond szerint kor mányváltás,
és gyökeresen más gazdaság-
politika esetére sem lehet ko -
rábbra tenni 2015-nél.

Surján László, európai par-
lamenti képviselő, aki a költ-
ségvetési bizottságban dolgo-
zik, a bürokratikus európai
irányítással kapcsolatos szkep-
ticizmusa mellett hozzátette:

– Az alapítók akarata sze-
rint a tagországok közösségét a

szolidaritásra, vagyis a keresz-
tény szeretetre építették.

– Mráz Ágoston, a Néző -
pont Intézet kutatásvezetője
annak a véleményének adott
hangot, hogy az MSZP a szaka-
dás szélére sodródott, egy

elsöprő Fidesz-KDNP EP-
választási győzelem olyan vál-
tozásokat indíthat el, amelynek
a végeredménye egy most őszre
előrehozott választás lehet. A
június 7-i európai parlamenti
választásra a kutatók a 2004-es
részvételnél nagyobb, az ötven
százalékot közelítő voksolási
hajlandóságot mérnek. 

– Mráz Ágoston kifejtette
véleményét a Jobbikról is. El -
mond ta, hogy a párt azért vált
hamar ismertté, mert új jelen-
ség, keveset tudunk még politi-
kusairól. Ra dikális, a rend csiná -
lását hirdeti, ami sokaknak tet-

szik. A po litológus szerint há -
rom kérdést kell magának fel-
tennie annak, aki június 7-én a
Job bik ra szavazást fontolgatja:
ke resztény párt-e a Jobbik, vég -
re tudja-e hajtani ellenzéki sze-
repből (melyre bevallottan ké -
szül) mindazt, amit ígér, és hogy
tudjuk-e mit gondol a párt
Orbán Viktorról, aki feltehetően
a következő kormányfő lesz. 

Végezetül számos, a közön-
ség soraiból érkező kérdést vá -
laszoltak meg a vendégek az
estébe nyúló, KÉSZ által szer-
vezett fórumon.

Szegfű Katalin

Egyre valószínűbb az előrehozott választás

Dr. Lanczendorfer Erzsébet

Ne toljon biciklit
a piacra!

A Békési Piacfelügyelet veze-
tője, Jeneiné Lagzi Mária kéri a
piacon vásárolni szándékozókat,
hogy a kulturált vásárlás érdeké-
ben és tekintettel a többi piaco-
zóra, kerékpárjaikat ne vigyék
be a piac területére, hanem azo-
kat a piac körüli tárolókban
helyezzék el.

Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtást végeznek

Békésen június 22-24. között.
Igényeket jelenteni lehet a
Polgármesteri Hivatal tele-
fonközpontján június 19-ig.



– Csabi, mért a kosárlabdát választot-
tad?

– Minden labdajátékot szeretek egé-
szen kiskorom óta, így nem volt olyan
nehéz sportot választani. A kézilabda és
a kosarazás között ingadoztam. (Édes -
apja kézilabdázott egykoron és szerette
volna, ha fia is ezt választja. – a szerző) A
tévében számtalan kosármeccset élvez-
tem végig és láttam, hogy ez a sportág
észjáték, rengeteg mozgással jár, ami
rám nagyon jellemző. Azzal is tisztában
voltam, hogy a békési ko sárcsapatok
nagyon sikeresek. Ennek már négy éve és
a kezdeti lelkesedésem cseppet sem lan-
kadt. A sportolásra anyáék is biztattak,
látván mozgásigényemet és az edzőm,
Balog Lajos tanár úr egyénisége is magá-
val ragadott.

– Azt csiripelik a verebek, hogy te
nemcsak a Karacs suli csapatában ját-
szol, hanem egy megyei csapatban is.
Melyik az a csapat?

– A „Viharsarki Farkasok” azonos a
megyei válogatott csapattal. A Kenguru
kupán Vágvölgyi Árpád, a csapat edzője
látott játszani, hiszen a csapataink ellen-
felek voltak a küzdelemben. Annyira
megtetszett neki a játékom, hogy meg-
kereste anyáékat és Lajos bácsit is, hogy
szeretne engem átigazolni a Farka -
sokhoz. Ők azt mondták, hogy kölcsön-

játékos lehetek náluk, de nem egyeznek
bele az átigazolásba. Egy éve, hogy „két-
laki” életet élek. Jó játszani mindkét csa-
patban, de azért a sulicsapat az igazi,
mert már jól összeszoktunk és barátok is
vagyunk.

– Milyen eredményekkel dicsekedhetsz
te és a csapataid?

– A békési csapattal az idei Diák -
olimpián eljutottunk az országos elődön-
tőig, ahol az előkelő második helyet sike-
rült megszereznünk a Baja mögött.
Jövőre igyekszünk kiköszörülni ezt a
csorbát. Sepsziszentgyörgyön, az
EQUITTES Kupán is a hazaiak nyertek,
s mi másodikok lettünk, bár én nagyon
igyekeztem csapatomat győzelemhez
segíteni. A Brassó elleni játszmában 30
pontot, a sepsiszentgyörgyiekkel vívott
küzdelemben 23 pontot sikerült begyűj-
tenem, de még ez is kevésnek bizonyult a
győzelemhez. A Farkasokkal eredménye-
sebbek voltunk egy picit, mert az ország
valamennyi korosztálybeli kosárcsapata
közül mi bizonyultunk a legjobbnak
2008 májusában.

– Tanulás, edzés, meccsek – nem lehet
könnyű dolgod. Hogyan egyeztetsz?

– A kosarazás szinte minden szabadidő-
met felemészti, de én cseppet sem bánom,
mert imádok játszani. A suliban napi szin-
ten másfél órás edzés van, míg Csabára
hetente két alkalommal járok át kétórás
edzésekre. Így aztán a tanulás estére, vagy
kora reggelre marad, de igyekszem kihasz-
nálni a lyukas órákat is. Szerencsére jó a
felfogó képességem és sokat segít, hogy
órán odafigyelek a tanáraim magyarázatá-
ra és így a szüleim is elégedettek a tanul-
mányi eredményemmel. Remélem évvé-
gére sikerül a jeles bizonyítványt megsze-
reznem! Most is ezen „dolgozok”.

– Meddig szeretnél kosárlabdázni?
– Életem végéig.

Gugé
Következő lapszámban interjút közlünk

Marti Ferencé ny. dajkával.
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ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 70/947–3504 és a 30/981-7654 telefonszámokon lehet.

AZ ÉLET FORRÁSA: A VÍZ (1. rész)
A vízre nagy szüksége van az emberi szervezetnek

– fizikai és mentális egészségéhez egyaránt. Testünk
nagy ré szét folyadék alkotja. Míg a csecsemők szer-
vezetének 75 százaléka víz, addig az időseknél ez csu-
pán 60 százalék. 

Élelem nélkül akár 50 napig is kibírjuk, folyadék hiá-
nyában viszont mindössze néhány napig élhetünk csak.
Szervezetünk kiválasztással kb. 2,5 liter folyadékot veszít
naponta, amelyet folyamatosan pótolni kell. Ebből adódik,
hogy 1,5-2 liternyit kell innunk mindennap, sportoláskor
vagy nagy melegben még ez a mennyiség sem elegendő! 

A nem elegendő folyadékbevitel leggyakoribb hatása a
fejfájás, a fáradtság és a koncentrációképesség hiánya. A
fiatalok légzéssel több folyadékot veszítenek, mint az idő-
sebbek, így nagyon fontos, hogy az előbbieket állandóan
kínáljuk folyadékkal. 

Kutatások kimutatták, hogy ha testtömegünkből 5 szá-
zaléknyi folyadékot vesztünk, akkor a munkaképességünk
akár 30 százalékkal is csökkenhet. Viszont a sportolás előt-
ti és utáni megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás növeli
a sportolás intenzivitását és a teljesítményt.       Folytatjuk…

A kosárkirály
Valószínűleg ha az utcán talál-
koznak a nyúlánk, szöghajú kis-
kamasszal, Nagy Csabával, tán
észre sem veszik. Ugyan már –
legyintenének – egy a sok közül!
Legfeljebb sokkal udvariasabb!
Valahol igazuk is van, hisz a
legényke szerényen meghúzódik
társai között, cseppet sem vág
fel. Egyszerű szülők gyermeke
(édesanyja eladó, édesapja so -
főr), de ő megmutatta, ha valaki
nagyon akar… Miért neveztem
el kosárkirálynak? Olvassák el a
13 éves fiúval készült interjút és
megtudhatják!

– Kötelező veszettség elleni védőoltások minden 3
hónaposnál idősebb kutyák esetében: június 6. szombat
10-12 óra Vasúti mázsaház, június 12. péntek 16-17 óra
Borosgyán. Oltási díj 2500 Ft/eb, féregtelenítés 100 Ft/10 kg.
Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elő, ezért
az oltatlanul maradt ebek kiirtásra kerülnek.

Rövid hír Békésről

Ismét választásokhoz közeledik az ország, s bár Európát
eleddig inkább a méla közöny jellemezte az Európa
Parlamenti képviselők megválasztásával kapcsolatban, a
mai Magyarország számára ez a közeledő voksolási lehető-
ség egészen másról, helyesebben másról is szól. Egyrészt
valóban nem mindegy, hogy kik képviselnek minket az
Unióban, valóban dolgozni fognak-e hazánkért, vagy jó
pénzért láblógatni mennek csupán. Már ezért is megfon-
tolandó a helyes döntés. Fontos a részvétel azért is, mert
először az EU-s szavazások történetében az elszakadt
országrészekben lakó magyar testvéreinkkel együtt sza-
vazhatunk, és hozhatunk így létre akár összmagyar plat-
formot érdekeink képviseletéért. De mindenek előtt a leg-
fontosabb mindannyiunknak részt vennünk a június 7-i
eseményen, és ott egy pártlistára leadnunk a voksunk,
nem egy névre vagy többre. Részt kell vennünk, mond-
hatni hazánk iránti kutya kötelességünk megtennünk ezt,
mert a nagy részvételi arány, és a jó helyre tett x-ek meg-
felelően nyomatékos száma nyilvánvalóvá teheti a ma
hatalmon levő országrontók számára, hogy elég volt belő-
lük. Mert előre hozott választást akar minden józan hon-
polgár, pártállástól függetlenül. Hát erről beszél ma az
egész ország. Június 7-én pedig szavaz.

www.bekesiujsag.hu

PAPLANVÁSÁR!
Június 9-én, kedden, 9-12 óráig a békési Kulturális

Központban, a Jantyik u. 23-25. alatt.

• NYÁRI PAPLAN MOST CSAK 799 Ft
• TÉLI PAPLAN 1499 Ft
• PAPLANGARNITÚRA 

(paplan+nagypárna+kispárna) 2800 Ft
• ANTIALLERGÉN PAPLAN 3700 Ft
• ATKASTOP NAGYPÁRNA 1800 Ft,

• KISPÁRNA 800 Ft
• ANTIALLERGÉN GARNITÚRA 

(paplan+nagypárna+kispárna) 5700 Ft
• GYAPJÚPAPLAN 4800 Ft

• GYAPJÚ MERINÓ GARNITÚRA 6900 Ft
• PAMUT LEPEDŐ 800 Ft.

Telefon: 70/220-06-28 (3Y Bt.)
AKCIÓ! CSERÉLJE KI RÉGI PAPLANJÁT ANTIAL-

LERGÉNRE, MOST 700 FORINTÉRT BESZÁMÍTJUK!

18 BANK HITELEI

EGY HELYEN! 

Akár előzetes költségek nélkül! 
Szabad felhasználás, Jelzáloghitel, Hitelkiváltás, 

Személyi kölcsön korhatár nélkül, Lakásvásárlás,Felújítás, 
Például 10 évre 15 évre 20 évre 25 évre 

1.000.000 

Türelmi idővel: 

12.622 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:11.75% 

7.190 Ft 

9.930 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:10.76% 

7.190 Ft 

8.699 Ft 
Kamat: 7.99 

THM:10.35 

7.190 Ft 

8.026 Ft 
Kamat: 7.99 

THM:10.08 

7.190 Ft 

3.000.000 

Türelmi idővel: 

37.867 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:10.04% 

21.571 Ft 

29.790 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:9.61% 

21.571 Ft 

25.790 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.38% 

21.571 Ft 

23.790 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:9.25% 

21.571 Ft 

5.000.000 

Türelmi idővel: 

62.151 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.82% 

35952 Ft 

49.651 Ft 
Kamat: 7.99% 

THM:9.46% 

35952 Ft 

42.651 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.25% 

35952 Ft 

39.651 Ft 
Kamat: 7.99 % 

THM:9.14% 

35952 Ft 

Könnyített hitelek ahol nincs értékbecslési és hitelbírálati díj 

Békéscsaba, Andrássy út 12. 3em. 303 

Telefon: 30/ 382-6012   66/ 321-095 

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK AZ 
ÜGYINTÉZÉS DÍJÁT ELENGEDJÜK 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Békésen az I. kerületben, csendes helyen,
öt percre a Főtértől családi ház gazdasági
épületekkel eladó. Érd.: 20/98-30-794.
Békésen eladó egyedi órás, balkonos, fel-
újított, téglablokkos, másfél szobás lakás.
Vagy elcserélhető kétszobás, gázfűtéses
kertes házra, pici kerttel vagy udvarral.
Tel.: 20/279-43-05.
Szarvasi úti, 4. emeleti, 59 m2-es, redő-
nyös, felújított lakás, teljes berendezéssel
eladó. Érd.: 30/313-54-86.
Békésen a Fáy utcában 56 m2-es téglalakás
pincével, garázzsal, földszinten eladó. Teljes
felújítás után van a lakás, alacsony rezsijű,
+ cserépkályha. Érd.: 30/560-20-20.
Békésen összkomfortos kertes családi
ház eladó. 70/638-12-45.
Tarhoson háromszobás kertes ház, három
fázissal, gáz-központi fűtéssel, igényesen
felújítva, termő gyümölcsössel, fűthető
garázzsal eladó. Érd.: 30/322-53-33.
Tiszaderzsen kétszobás, összkomfortos
ház a Tiszától két km-re, Abádszalóktól 5
km-re eladó. 30/292-71-26.
Ház eladó Békés, Lapos u. 2. Érd.:
30/657-12-85.
Komfort nélküli ház vagy építési telek
eladó. 70/553-63-10, 30/20-62-838.
Eladó Békésen frekventált helyen kétszin-
tes háromszobás, két konyhás, a lakás
alatt 60 m2-es, ipari árammal ellátott rep-
rezentatív garázzsal. A garázs üzlet céljára
is használható. Ár megegyezés szerint.
Békés, Szent Pál sor 2/1. Tel.: 411-837.
Békésen az épülő uszoda mellett három-
szobás, vegyes tüzeléses ház eladó.
Csempekályha, gáz, ipari áram, két gene-
rációs, a konyha felújítás alatt áll. Békés,
Tátra u. 1. Tel.: 30/561-87-41.
Háromszobás + nappalis, összkomfortos,
felújított kertes ház eladó. Érdeklődni
egész nap: 70/221-47-16.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkom for -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.: 30/
38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Háromszobás + nappalis kertes ház
eladó, első-második emeletig, másfél
szobás lakást beszámítok. 70/677-44-90.
Szép környezetben a Fürdőnél 10x10 koc-
kaház eladó. Garázs, tárolók, ásott kút
van. Érd.: 30/900-43-53.
Békésen eladó kétszintes ház, két család
részére is alkalmas. 30/411-08-57.
Békésen a Szarvasi 14-ben 3. emeleti, két-
szobás, felújított lakás eladó. Érd.: 30/
252-33-90.
Egyszobás, erkélyes, földszinti lakás eladó
Békésen a Vásárszél utcában. Érd.: 30/
693-21-91.
Második emeleti, kétszobás, 58 m2-es la -
kás eladó. Érd.: 30/43-19-298.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcse-
rélhető. Garázs is van. Telefon: 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. 
Eladó vagy értékkülönbözettel kisebbre
cse rélhető 110 m2-es tetőtér beépítéses
rendezett kertes ház. 4 szoba + ebédlő, 2
garázs, 2 műhely (ipari áram) a Fürdő
utcájában. Vállalkozásra is alkalmas. Tel.:
411-136, 30/968-87-77.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.
Békésen, az Asztalos utcában felújításra
szoruló, komfort nélküli (gáz, fürdőszoba
nincs) ház eladó. ár: 2,7 millió Ft. Érd.:
20/530-10-22.
Komfort nélküli ház eladó a Hajnal u. 57.
szám alatt. Ár: 3,7 millió Ft. Tel.: 70/56-
57-376.
Bélmegyeren ház eladó. Egy + fél szoba,
ebédlős, téglaépítésű, összkomfortos.
Békési házra csere is érdekel. Tel.:
30/451-97-35. Irányár: 4,2 millió Ft.
Békésen a 47-es főút mellett, a Táncsics
M. u. 8. szám alatt felújítandó családi ház
4,7 millió Ft-ért eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió 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.
1,5 szobás lakás eladó a Veres P téren 8/b
IV. em. új nyílászárókkal felújított fűtőmé-
rős. Irányár: 5,8 millió. Tel.: 20/235-62-96.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. 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.
Két szobás kertes ház, vegyes tüzeléses
eladó, Irányár: 6,5 millió forint. Békés,
Szarvasi út 74. Tel.: 20/943-50-71.
Legelő utcában kockaház eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. 70/513-82-82.
A Veres Péter téren magasföldszinti 1,5
szobás erkélyes gyönyörűen felújított la -
kás eladó. Új nyílászárok, új burkolat, hő -
szigetelt falak, laminált padló, új konyha-
szekrény, új beépített szekrény, redőnyös
ablakok, egyedi gáz. Érdeklődni: 70/32-11-
594. Irányár: 7,5 M Ft.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Magyari u. 41. alatt. Érd.: 70/
509-36-08, 20/98-33-487. 
Lakás sürgősen eladó Békésen az OTP
fölött, 72 m2. Irányár: 8,4 millió Ft. Tel.:
20/66-37-736.
Széchenyi téren2+fél szobás II. emeleti
lakás eladó.Irányár: 8,9 millió Ft. Érdek -
lődni: 30/65-59-806.
Békésen csendes környezetben. Második
emeleti 3 szobás 64 m2-es egyedi víz-
gázmérős, kábeltévés. Téglablokkos, la -
kás, sürgősen eladó lakás bármikor meg-
tekinthető. Irányár: 8,9 millió forint. Érd.:
30/299-31-46.
Eladó egy 64 m2-es lakás, teljesen felújít-
va. Érd.: 70/39-26-170. Irányár: 9 millió Ft.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érdeklődni: 30/746-01-75.
Eladó az Ady 12-ben, első emeleti, nagy
konyhás, kétszobás (61 m2), kéterkélyes,
azonnal beköltözhető lakás. Berendezve
is. Ára: 9,5 millió Ft. Tel.: 30/429-37-18.
Békés központjában 62 m2-es második
emeleti felújított, egyedis, téglablokkos
nagy erkélyes lakás igényesnek eladó. Ár:
9,9 M Ft. Érd.: 20/33-86-400.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36. Békésen 2,5 szobás, II.
emeleti lakás eladó a Széchenyi téren. 10
millió Ft. Tel.: 70/234-64-19.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2 + fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó. Tel.:
70/222-75-11, 414-117.
Békésen, a Csallóközi u. 3. számú kertes
ház eladó nagy műhellyel. Csere is érde-
kel Békéscsabán 2. emeletig. Érd.: 30/96-
84-890. Szombat, vasárnap érd.: 415-470.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. Kétszoba + ebédlő,
felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. 11 millió Ft. Tel.: 70/234-64-19.

Békésen a Fáy u. 7-ben 1+ 2 félszobás,
második emeleti lakás eladó garázzsal,
pincével, padlásrésszel. 11,5 millió Ft. Tel.:
20/412-10-62.
Két és fél szobás+ebédlős, második
eme leti, középső, igényesen felújított,
akadálymentes, terasztetős, fehér viráglá-
dás, zöld tujás lakás az Ady 12-ben eladó.
Kétszobás első emeleti lakáscserét vagy
téglaépítésű kertes házat beszámítok. 12,2
millió Ft. Érd.: 70/292-12-35.
Sürgősen eladó 3 szobás, duplakomfortos
családi ház főútvonalhoz közel. Műhely
kialakítására is alkalmas. Békés Magyar
utca 5. Irányár: 12,5 M Ft. Tel.: 30/470-9459
Dánfokon a Kökény utca 10. szám alatt
igényesen kialakított (berendezett) zsalu-
gáteres, tetőtérbeépítéses épület, szép
telekkel (361 m2) eladó. 13 millió Ft. Tel.:
411-252, 411-685.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békés, Malomasszonykertben 143 m2-es
családi ház 542 m2-es telken eladó.
Irányár: 17,6 millió Ft. Félszocpol igénybe
vehető. Tel.: 20/437-40-93.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy utcában. Érdeklődni
hétköznap a békési szociális otthon portá-
ján, hétvégén a Fáy u. 3. alatt.
Balatonkenesén, vízparthoz közel, tiszta,
csa ládias környezetben apartman ill. szo-
bák kiadók. Tel.: 88/491-571, 20/57-32-450.
Garázs kiadó vagy eladó Békésen a Fáy u.
10. mögött. Érdeklődni a 412-227-es tele-
fonszámon.

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 zárt
kert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.
Malomasszonykertben 4 kvadrát kert
eladó. Szépen művelt, sok termő gyü-
mölcsfa. Szilárd úton elérhető. Villany, víz,
szerszámos, WC van. Irányár: 320 ezer Ft.
Tel.: 20/570-67-55, 70/251-20-63.
Békésen Nagykertben kövesúthoz közel 5
kvadrát kert eladó. Érd.: szombat-vasár-
nap 415-470.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/39-49-555.
1500-as Lada, 5 sebességes, katalizáto-
ros, 14 éves, kék színű, jó állapotban, ér -
vényes műszakival, vonóhoroggal eladó.
Érd.: Dózsa Gy. u. 5/1. vagy 412-070, dél-
utánonként. Megegyezünk.
Kitűnő állapotú Simson S51 eladó. Érd.:
30/282-43-19.
Ingyen elvihető Békésről helyhiány miatt,
tízhónapos kan kutya, oltva, fajtája isme-
retlen, zsemleszínű. Érd.: 30/82-41-570.
Opel Corsa 1.2-es megkímélt állapotban
eladó (téli-nyári gumi). Érd.: 30/98-15-713.
MTZ 50-es eladó. Szabadkai u. 37.
II. Golf eladó. 70/311-48-40.
Simson 51B jó állapotban eladó, valamint
1 db Forrele csónakmotor felújított állapot-
ban elcserélhető vagy eladó. Érd.: 412-
356, 30/457-23-02.
Simson S51B négy sebességes, jó álla-
potban frissen felújított motorral, eladó.
Tel.: 20/567-28-81.
Kitűnő állapotban lévő 1500-as Lada el -
adó sürgősen. Érdeklődni: 30/96-59-569.
Megtekinthető időpont egyeztetés után
Békésen. Irányár: 250 ezer forint.

ÁLLAT
Gyönyörű kis testű kiskutyák ingyen elvi-
hetők.3 fiu,2 lány. Érd.: 70/ 77-12-896.
Előnevelt piros kettős hasznosítású csirke
és előnevelt fehér kacsa megrendelhető,
házhoz szállítással. Érd.: 30/322-53-33.
Csivava szuka kiskutya eladó. 20/530-10-22. 
Előnevelt csirke-jérce, liba, magyar és
mu lard kacsa folyamatosan eladó Mu -
rony ban Lenkeséknél. Érd.: 30/39-49-555.
Szép puli keverék kiskutyák ingyen elvihe-
tők. 30/61-91-834.

TÁRSKERESÉS
165/65/67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres egyszerű, házias, kedves, kar-
csú asszony személyében, akit otthonába

fogadna. Békésről és vonzáskörzetéből.
Tel.. 30/585-05-18.

MUNKA
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/242-12-82.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felké-
szítés érettségire, nyelvvizsgára,  külföldi
munkavállalásra, fordítás sokéves tapasz-
talattal. Tel.: 30/476-93-80.
Nyári munkát keresek. Informatikus hall-
gató júliusban és augusztusban munkát
vállalna. Minden lehetőség  érdekel, nem-
csak informatika. Tel.: 30/242-12-82.
Fiatalos középkorú nő felsőfokú német
nyelvtudással, mindkét nyelven gépírói gya-
korlattal, felhasználói szintű számítógépes
ismerettel állást keres. Tel.: 30/476-93-80.
Békésen és Környékén vállalom kertes
há zak zöldövezeteinek karbantartását, fá -
sítását, füvesítését és a kert igény szerin-
ti kialakítását. Érdeklődni 30/407-16-73-
as számon a nap bármely szakában.
Gyermekfelügyeletet vállalok. 70/422-32-77.
Takarítást vállalok. Tel.: 643-719, este hat
után.
Kertkaszálás, fűnyírás, bozótírtás. Árkok,
porták, kertes vágása. Ilyen munkát vállal-
nék. 30/51-57-495.
Idős néni vagy bácsi gondozását vállalom
napi 2-3 órában. 70/677-44-90.
Takarítói és gyermek felügyeleti munkát
keresek. 70/395-35-28.
Kisebb kőművesmunkákat, szobafestés-
mázolást, tapétázást, kerítés festést válla-
lok. Tel.: 30/299-31-44 vagy 30/961-19-73.
Víz-, gáz- és fűtésszerelést vállalok. 643-
117, 30/493-81-18.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallya-
zása. 20/472-96-58.

EGYÉB
Komplett kisszerszámos halász felszere-
lés eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Félköríves bárpult lakásba való, három
székkel, polccal, fából, íróasztal gyerek-
nek, két lenyitható heverő, két szekrény
helyhiány miatt eladó.  Tel.: 30/470-9459
Eladó: Biztonsági gyermekülés, mosható
huzattal. Ár: 7000 Ft. Tel.: 30/316-04-93.
Eladó egy jó állapotú üstház zománcozott
üsttel, füstcsővel. Irányár: 11 ezer Ft. Tel.:
30/476-93-80.
Eladók lány és fiú ruhák 74-es méretig jel-
képes összegért (50-500 forintig) Érd.:
70/433-42-46.
Eladó illetve elcserélhető: 300 literes Le hel
mélyhűtő láda, 600 db csabai piros mázas
cserép (új, Tangó), szobakerékpár, extra
méretű új fateknő, egyszemélyes támlás
rökamié (újszerű), kerti vas asztalok, hin-
taszék. Irányárak: 5.000 - 50.000 Ft. Elér -
hetőség: 30/29-97-907, Bondár Gábor.
Kispolski motor, 350 m2 alapterületű fólia-
váz, régi szövőszék, vaskerítéses betét,
kis bálás szalma, Blaupunkt MP3 cd-s
autós rádió eladó. Érd.: 30/37-66-916.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongo-
ra 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.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/433-42-46.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fű zős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. 30/433-79-89.
Házi füstölt vastag kolbász eladó Béké -
sen. 30/433-79-89.
Alu öntözőcső 89-es, 6 m-es, 14db. Szó -
róállvány 3db. T elágazó 3db. Telefon:
30/495-49-62.
Eladó egy 28-as női kerékpár, 2 db ikerab-
lakra való jó állapotú redőny, 1 db pannó-
niakerekes kézikocsi, 1 db lányka ágyne-
műtartós heverő, 1 db kétrészes, régi típu-
sú konyhaszekrény és egy utcai, deszká-
ból készült kapu. Érdeklődni hétköznap a
békési szociális otthon portáján, hétvégén
a Fáy u. 3. alatt.

Bontott tégla, cserép, faanyag eladó.
20/472-96-58.
Régi karórát és zsebórát keresek megvé-
telre, akár működésképtelen is érdekel.
Keresek még megvételre talicskát is.
30/95-89-726.
Műkörömépítők figyelem! Anyagváltás
miatt eladók porcelánok, zselék, előkészí-
tő anyagok. Eladó még egy pedikűrcsikó
és egy UV lámpa. Tel.: 70/256-53-09.
Eladó: felültöltős mosógép A+A Whirl -
pool, 2 éves, 1000 fordulatos, 32 ezer Ft-
ért; 230 literes Electroux hűtő, akár külön
is: fagyasztó + hűtő. Tel.: 70/29-21-235.
Jó állapotban lévő fehér színű gyerekágy
pelenkázóval eladó, és egy bébihordozó,
10 ezer és 3 ezer Ft. Érd.: 30/42-26-759.
300 literes mélyhűtőláda eladó. Érd.:
30/72-82-450.
Eladó 2 db jó állapotú rekamié, 4 db fotel,
régi konyhaszekrény, asztal, gyerekheve-
rő. Érd.: 30/905-49-14.
20 m2 fehér padlószőnyeg jó állapotban
eladó. Fáy u. 5/1. B lh. Földesi. Tel.: 30/
355-13-89.
Hordozható csempekályha eladó. Irányár:
25 ezer Ft. Tel.: 30/473-19-46.
10 db NBK méhes eladó. Tel.: 413-859, este.
Háromrészes szekrénysor, bükkfa tálaló-
szekrény eladó. Békés, Zsinór u. 8.
Befont üvegek (1025 l-ig), leánderek (ró -
zsaszín, fehér, vajszín) 2000-14 ezer Ft-ig
(minden méretben), valamint virágzó kis-
méretű kaktuszok is. Tel.: 416-144. Cím:
Békés, Deák F. u. 39.
Betonasztal eladó kb. 2 mázsa. 1000 Ft.
Tel.: 30/258-04-69.
Villanymorzsoló, burgondivágó, Robi rotá-
ciós kapa, ipari áramú nagydaráló, 220-as
kisdaráló, kézi daráló, 220-as villanymo-
toros vízszivattyú, keresztfűrész, egy kézi
tolókapa, és egy öntöttvas nortonkút
eladó. Tel.: 415-055, késő este.
Békésen eladó: hűtőszekrény, ebédlő-tála-
ló szekrény asztallal, székekkel, fotelek,
szekrények, rekamié, heverő, bárpultos tv-
szekrény, egyebek. Tel.: 70/234-64-19.
Üvegezett ablakszárnyak 65x143 és
58x135-ös méretben eladók 7000 ill. 8000
Ft/db áron. Érd.. 30/258-04-69.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekami-
ék, heverők, fotelágy, kvarc elektromos

kályha eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Fiú ruha 56-os mérettől és 1 db össze-
csukható babakocsi olcsón eladó. 70/
395-35-28.
ÉTI 20-as gézkazán, 1 db fehér fürdőkád, 1
db diófa rönk eladó. Érd.: 20/480-71-04.
Fáról cseresznye eladó. Tel.: 30/258-04-69.
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Egy (a párválasztás szempontjából) zor-
dabb korban, a rokokó idején alakult ki a
virágnyelv, mely az epekedő szerelmesek
valóságos kincsesbányája volt. Beszélni ugyan
nem lehetett egymással, a kezükben tartott
virág azonban beszélt helyettük is. Közhely,
hogy a vörös rózsa a lángoló érzelmeket, a
sárga a hűvös tartózkodást jelentette, de talán
nem annyira közismert, hogy az egyszerűsé-
gében gyönyörű százszorszép a viszonzott
szerelmet, a nőszirom viszont a buja betelje-
sedést vetítette előre. Még az sem volt mind-
egy, hogy ki melyik kezében tartotta a titkos
jelet. Még századunk elején is dívott vidéken,
hogy Húsvétkor az eladó lány egy (és csak
egy!) locsolóját virággal ajándékozta meg.

Még korábban, a XVIII. századot megelő-
zően számos virágénekünk keletkezett,
melyeknek alapja, hogy a hölgyet bimbózó
vagy már (tessék figyelni a szót!) feslett virág-

ként ábrázolta.(Hiszen a virág, gondoljunk
csak bele: ivarszerv.) Az epekedő szerelmi
énekeket a lovagi költészetből vezethetjük le,
másik válfaja pedig, a latrikánus ének (a lator
szóból) a parázna perszónákkal múlatott idő-
ről szól, egy másik, ámde ízesebb nyelven.

Világi költészetünk első darabjaként is
egy virágéneket tartunk számon: Sopronban
keletkezhetett, legkorábban 1393 után.
Betűhív átírásban: Wÿrag th[u]dÿad, theu-
led el kel mennem, Es the ÿrethed kel gÿaz-
ba ewlteznem – ilyen csodás rejtvényekkel
találhatja szemben magát az, aki a nyelvtör-
ténet tanulmányozására adja a fejét!
Valahogy így ejtették ki: Virág, tudjad, tőled
el kell mennem, s te íretted (éretted) kell
gyászba ölteznem (öltöznöm). Remélem,
hogy hatszáz éve porladó címzettjének jutott
százszorszép, vörös rózsa és nőszirom is…

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
„A VIRÁGNAK MEGTILTANI…” (EGY VIRÁGNYELVET BESZÉLÜNK)

Június 4. csütörtök, 12 óra-13:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kamut, Művelődési Ház

Június 4. csütörtök
Ünnepi Könyvhét Békésen. 
10 óra Ünnepélyes megnyitó. Vendég Cs. Kiss
Andor KÉSZ-díjas református lelkipásztor. „Ez
jutott nekem…” című könyve megvásárolható a
helyszínen.
17 óra Találkozás Podmaniczky Szilárd József
Attila-díjas íróval. A beszélgetést vezeti
Somlyainé Cseh Margit, a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény tanára. 
10-17 óráig Könyvvásár könyvheti újdonságok-
ból és békési kiadványokból.
Könyvtár (Széchenyi tér 4.)

Június 5. péntek
Ünnepi Könyvhét Békésen. 
9-17 óráig Könyvvásár könyvheti újdonságokból
és békési kiadványokból.
14-16 óráig Kézműves foglalkozás gyerekeknek a
Kenderkóc Játszóházzal.
Könyvtár (Széchenyi tér 4.)

Június 5. péntek 10-16 óra
Férfinap szalonnasütéssel egybekötve a Békési
Nyugdíjasok Egyesületénél.

Június 5-6. péntek-szombat folyamatosan
Békési Szilvapálinka ünnep. Programokat
lásd a 2. és a 4. oldalon.
Pálinkafőzde (Gőzmalom sor 12.)

Június 7. vasárnap 6-19 óra
Európai Parlamenti választás. 

Június 10. szerda 8-10:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Tarhos, Művelődési Ház

Június 11. csütörtök 13:30-tól
Klubnap a Nyugdíjas Véradók Egészség meg -
őrző Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza

Június 12. péntek 8 óra-10:30 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Bélmegyer, Művelődési Ház

Június 12. péntek 19 óra
„Kálmán Imre az operettkirály” című operett
bemutatója (Zenés Színjátszásunkért Művészet -
pártoló Alapítvány). Főszerepben Pitti Katalin
és Füsti Molnár Béla. Rendező-koreográfus:
Hídvégi Miklós. Jegyárak: elővételben 2200 Ft,
előadás előtt a helyszínen 2500 Ft.
Kulturális központ

Június 19. péntek 12 órától
Bőrgyógyászattal kapcsolatos előadás a Cukor -
betegek Életmód Egyesülete klubnapján.
Nyugdíjasok Háza

ELŐZETES AJÁNLAT 
Közeledik a 32. Békés-tarhosi Zenei Napok
ideje. Részletesen olvashat róla honlapunkon,
valamint a következő lapszámban.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 3-19. KÖZÖTT
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Az ENSZ határozata alap-
ján 1977 óta ünnepeljük a
Múzeumi Világnapot. A prog-
 ramokhoz a Békési Galéria
három rendezvénnyel is kap-
csolódott május 18-án. Első -
ként a „Békés Megye 1848-49-
ben a levéltári források tükré-
ben” című kiállítást nyitotta
meg dr. Erdész Ádám megyei
levéltár-igazgató. 

A bemutató a Jantyik Má -
tyás Múzeum és a Békés Me -
gyei Levéltár, valamint annak
részlege, a Békési Fióklevéltár
közös kezdeményezésére jött
létre. A kiállítás - Nagy Ildikó
osztályvezető rendezésében -
1832-től 1850-ig eleveníti fel a
megye életét, a legfontosabb

eseményeit, nevezetes közsze-
replőit, de az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharcot
állítja középpontba. Június
13-ig megtekinthető.

Ugyanekkor avatták a Ga -
lériában a Közművelődési
szobát. Beszédében Deákné
Domonkos Julianna tagin-
tézmény-vezető, önkormány-
zati képviselő kiemelte: fon-
tos, hogy ez az előadóterem

múzeumlátogatóvá nevelje a
békésieket. 

A harmadik program is
érdekes volt – sok diák is
megjelent a rendezvényeken
–, amikor Rostás István, egy-
koron biológia-földrajz sza-
kos tanár mutatta be „A
Körösök vízrajza Békésen”
című tanulmányát, amely a
földtörténeti korszakoktól
kezdve, majd Békés megye
vízrajzát mutatja be a 11. szá-
zadtól kezdődően, a késő
középkoron és az újkoron át
napjainkig. A könyv (Békési
Téka sorozat 40. száma) a
Ga lériában és a városi könyv-
 tárban megvásárolható. 

Zs. I.

A Múzeumi Világnap 
programjai a Galériában

Hatvan esztendeje, hogy Békésen gyógype-
dagógiai oktatás folyik, jelenleg a Békés
Megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
gyógypedagógiai oktatási egységében. Az
intézmény Szánthó Albert u. 10. szám alatti
épületénél a közelmúltban felújított sportud-
var átadására került sor. Az oktatási egységben
jelenleg 275 kisgyermeket tanítanak és nevel-
nek az óvodás kortól a felnőtt korig. A diákok
sportolásának körülményeit javítja a felújított
és megszépített sportudvar és aszfaltpálya,
melyet Kissné dr. Balogh Ibolya iskolaigazgató
és Izsó Gábor polgármester avatott fel. Az
átadást követően a gyerekek játékos versennyel
vették birtokba az udvart, egyben ez volt szá-
mukra a sok vidámságot rejtő gyermeknap is.

Jobb körülmények között 
sportolhatnak a gyerekek

Duma Lilla 7. osztályos
tanuló a Dr. Hepp Ferenc
Tagiskola emelt szintű
ma tematika osztályában.
Na gyon szeret ol vasni, de
tanulni is. Rendszeresen és
ered ményesen szerepel a
könyvtárhasználati verse-
nyeken. 

Hetedikesként először ve -
hetett részt a Bod Péter
Könyv tár használati Verse -
nyen, s rögtön maga után uta-
sította az or szág különböző
részeiről a versenyre érkező
nyolcadikosokat, s megszerez-
te az országos első helyezést.

Az idei verseny középpont-
jában az erdő volt. Minden
fordulón ehhez kapcsolódtak
a feladatok, amelyek a föld-
rajz, biológia, néprajz, a törté-
nelem, az irodalom és a művé-
szetek mindegyikét átfogta.
Az országos döntőn, amelyet a
békéscsabai Belvárosi iskolá-
ban rendeztek meg, a feladat

kislexikon készítése volt.
Lillának az Erdő és a tudo-
mány címmel kellett kislexi-
kont összeállítani. Ugyancsak
meg kellett tervezni a kislexi-
kon borítóját. 

Lilla tanácsa a többi gyer-
mek számára: gyakrabban
válasszák a könyvet a tévé és
a számítógép helyett. A szép-
 irodalmi könyvek szórakoz-
tatnak, mi képzelhetjük el a

regény cselekményét, a sze-
replőket, és így igazán olya-
noknak láthatjuk, amilyen-
nek mi szeretnénk. A leckék
elkészítéséhez, a felké szü -
léshez is használjanak gyak-
rabban más könyveket is,
mint a tankönyv. Sok olyan
érdekességet találunk ben-
nük, amelyek révén köny-
nyebb egy-egy leckét meg ér-
teni, megtanulni.

A könyvek és könyvtárak 
szerelmese a diáklány

Balról Duma Lilla, mellette tanára Veress Béla Károlyné
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Horgász
szemmel

A név újként hangzik, de
nem újdonság. Az angolok
fejlesztettek ki egy új funkci-
óval működő horgászeszközt,
a csonti kapcsot. Használata
egyszerűnek mondható, a clip
formája füles gyűrű, szét-
akasztjuk mint a biztosító
tűt, a bojlis hajszál előkére
rögzítjük, majd csontkukacot
a vastagabbik végétől felszú-
runk (kb. 15 db-ot), visszacsa-
toljuk és már kész is a csonti
labdánk. Soha ne használjunk
nagy horgot, mert riasztóha-
tása van, ezért az ajánlott
méret a 10-8-as, könnyű faj-
súlyút érdemes használni.

Mikor ajánlott a csonti
clip használata? Amikor már
az összes bevált jól működő
re cept csütörtököt mondott.
Tehát aki halat is akar fogni,
és nem a kapástalanság
csend jét szereti, annak érde-
mes próbálni.

Szekerczés Sándor

CSONTI CLIP

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

KÖZÉPKUTÁN Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, 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 szo-
bás 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 har-
madik 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. • BÉKÉ-
SEN, 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, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,8
millió. • BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • 
BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:
16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal,
120 m2-es műhellyel ELADÓ vagy kisebb családi házra CSERÉLHETŐ. Vállalkozási célra is alkal-
mas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás csalá-
di ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom utcában 170 m2-es, 6 szobás családi ház
eladó, két család részére is alkalmas. Irányár: 25,0 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában 160 m2-
es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 24,5 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDŐN, 82 m2-es, 2 szo-
bás családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított
100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. • VÉSZTŐN, Vajda utcában 100 m2-es,
3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2
ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBAN, Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás
családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szo-
bás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. • MEZŐBERÉNYBEN, Fő utcában 62 m2-es, 2 szobás
lakás eladó vagy békéscsabai, békési lakásra vagy családi házra CSERÉLHETŐ Irányár: 8,7 millió.

Hat felnőtt és hat gyermek csapat szereplésével megtartották
az április derekán újjáalakult békési Lungo Drom szervezet első
rendezvényét a Sportpályán. 

Sportoláshoz ideális időben és jó hangulatban telt a foci dél-
előtt, melyet a Fideszhez köthető cigány szervezet, békési
Lungo Drom új elnöke, Budai János szervezett meg. A fiúk és
férfiak 5+1 fős csapatokban, 2x15 perces meccseken mérték
össze ügyességüket. Az elnök ígérete szerint legközelebb a spor-
tolni vágyó roma lányokra is gondolva, kibővítik a sportok
kínálatát.                                                                  Sz. K.

Roma srácok fociztak

A klub történetében még
soha nem volt olyan, hogy
egyszerre négy atlétáját is
meghívják. Hortobágyi János
kisebb sérülése miatt nem
indult, de a többiek remekül
helytálltak. Élre kívánkozik
Balasi Imre 400 méteres gát-
futása. Imre a komplett
magyar mezőnyt verte meg
tíz méterrel, így nagy egyéni
csúccsal (51:86 másodperccel)
országos egyetemi és főiskolás
bajnok lett. Futása a szakem-
bereket is lenyűgözte. 400
méter síkon rendkívül rossz
futam és pályabeosztása elle-
nére is egyéni csúcsot futott,
48:66 másodperccel a negye-
dik lett. Ugyanő a 4x400
méteres váltó befutójaként

vitte sikerre egyeteme a Szent
István Egyetem váltóját.

Horváth Anikó is a teljes
magasugró mezőnyben ver-
senyzett, és 170 centiméterrel
a harmadik helyett szerezte
meg. Kisebb technikai hibáit
rendezve, jóval magasabb
magasságokat fog átugrani az
idén.

Hortobágyi Anikó a hét-
próba számában három új
egyéni csúccsal (100 m gát:
15:18, súlylökés:10.71 m, és
távolugrás 550 cm) a negyedik
helyett érte el, így a felnőtt
válogatott kerettagsága meg-
maradt. 

Felegyi Péter kitűnő ered-
ményt ért el 100 méteren.
Egyesületi csúccsal (11:05) a

remek hatodik helyet szerezte
meg.

Varga Pál dicséretesen hely-
tállt az atlétika legnehezebb
versenyszámába, a tízpróbá-
ban: 4649 ponttal az 5. lett.

400 gáton nem volt riválisa
ORSZÁGOS EGYETEMI BAJNOK BALASI IMRE BÉKÉSI ATLÉTA

A közelmúltban Veszprémben rendezték meg az
Országos Egyetemi és Főiskolás Bajnokságot,
amely egyben meghívásos verseny is volt (az orszá-
gos ranglista első hat helyezettjét hívták még
meg). A Békési DAC atlétái ragyogóan szerepeltek. 

Megtartották az idei város-
szépítő akciót, melynek kereté-
ben ezúttal nem szemétgyűj-
tésre, hanem korlátfestésre ke -
rült sor a Sportpálya nagy foci-
pályájánál. A szombati akció-
ban civil szervezetek, köztük
természetvédők, mozgáskorlá-
tozottak, cigány kisebbségi
szervezetek, az önkormányzat

önkéntesei, to vábbá magánsze-
mélyek festettek jó hangulat-
ban a város által biztosított esz-
közökkel és festékkel. A békési
Nemzet őrség tagjai a Sport -
pálya körüli betonfalat kívül-
belül lemeszelték.

Fotók a korlátfestésről a
www.bekesiusjag.hu oldal Kép -
galériában.

Lefestették 
a Sportpálya korlátját

„Vietnam 2009” néven futó airsoft találkozó
zajlott nemrégiben Békésen, ahol az AS-sport
rajongói felelevenítették az amerikai és a viet-
námi összecsapások néhány pillanatát. Az
összejövetel 100-120 főre volt tervezve, képvi-
seltette magát Szeghalom, Murony, Vésztő,
Mezőberény, Békéscsaba, Füzesgyarmat, Szar -
vas, Kondoros, Orosháza, Kaposvár, Buda pest,
Hódmezővásárhely és Békés. A megjelentek
két csapatban (amerikai, vietnami) ütköztek
meg egymással. Háromszor két órás körben
zajlott a játék. Az első körben a Viet csapat
foglalta el az egész erdőt, valamint támadta az
amerikai bázist (Vietcong győzelem). Második
körben az amerikai csapat tisztította meg a
területet, és foglalta el az összes megadott pon-
tot (USA győzelem). A harmadik kör ben az
amerikai csapat támadta a Viet bázist (USA
győzelem).

A játék mellett nagyon érdekes az ilyen
rendezvényeken mindenkinek találkozni

sok-sok internetes fórumozás, és email vál-
tás után személyesen. A szünetekben jó han-
gulatú beszélgetések, és tapasztalatcserék
zajlottak. A rendezvényt szervezte és finan-
szírozta a BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Sza -
badidő Egyesület. A részvétel mindenki szá-
mára ingyenes volt.

Képek a rendezvényről a www.bekesiujsag.hu
oldal Képgalériájában.

Amerikai és vietnami katonák a békési erdőben

Sáfár Pál elmondása szerint
már ötven éve (tízéves kora óta)
foglalkozik festészettel, legin-
kább realisztikus képeket ké -
szít. Sokszor bízzák meg portré
elkészítésével, de szívesen meg-
örökít tájakat és csendéleteket
is. Városunkba most azért jött,
hogy egy kedves is merősének,
aki Békésről Szent endrére szár-
mazott, megfesse a református
templomunkat, négy különféle
látószögből, más és más fényvi-

szonyok mellett. Mindegyik
ké pen min den nap dolgozik
pár órát. Sáfár Pál elmesélte,
hogy na gyon sok békési, aki
meglátja őt, megáll és szóba
elegyedik ve le. Szavai szerint a
békésiek nagyon kedélyesek, a

város pe dig csendes, barátsá-
gos. A bé kési táj annyira lenyű-
gözte a mestert, hogy tervei
szerint va lamikor még vissza-
tér, hogy Kö rös partot, vala-
mint a körgát felöl a város lát-
képét megfesse.

Békésen fest a messziről jött művész
Ezekben a napokban
városunkban a reformá-
tus templom környékén
festeget Sáfár Pál festő-
művész, aki Piliszent -
lászlóról érkezett hoz-
zánk. A Békési Újság ri -
portere a Teleky utcán
csípte el kis beszélgetés-
re a művészt.

Balasi Imre


