
A sok diák mellett családok,
munkahelyi közösségek tagjai
is jöttek, valamint idősebbek,
köztük mozgáskorlátozottak is

végigtekerték a tá vot. Az Ady
utcai rajtnál Erdős Norbert
országgyűlési kép viselő el -
mond ta, hogy a 66,5 milliós
beruházás 88 százaléka állami
pénz, a többi a helyi önkor-

mányzat önereje. Az úttal az
oncsai részen élők könnyebben
és biztonságosabban tudnak
bejutni a városközpontba, vala-

mint – mint a képviselő hozzá-
tette – a ké sőbbi ipari fejleszté-
sek során, melynek helyszíne a
téglagyár környéke lehet, még
szintén jól jön majd a kerékpá-
rút. A Kerékpáros barát

Település cí met már többször
elnyert Békésen Erdős Norbert
adatai szerint mintegy 13 ezren
bi cikliznek rendszeresen, ezért
a Békés-Mezőberény, valamint
Békés-Békéscsaba kerékpárút
befejezése mellett a városveze-
tés feladata az elhasznált belső
utak fejlesztése is. 

A szalagátvágást követően
a rajt a (2 km hosszan) szintén
felújított 4644. számú úton
volt, az Ady utca elején. Mu -
rony ban a helyi polgármester
fogadta a kerekeseket.   Sz. K.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Átfogó kutatás a ro -
mák életéről    2. oldal

Békésiek is segítik a
dévai árvákat   3. oldal

III. Nefelejcs Vigalom      
4. oldal

Sportverseny fogyaték-
 kal élőknek 8. oldal

Interjú Gécs Mihállyal 
8. oldal

Lapunk
tartalmából

MÁJUS 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

MÁJUS 23-30.
Turul Patika (Piac tér)

MÁJUS 30-JÚNIUS 6.
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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Újabb gólya pár 
a városban

Gólyamentésre került sor a napokban (éppen a Madarak és
Fák Napján) Békésen a 3. sz. bölcsödénél a Rákóczi utcában.
Amint Pap Zsolt, lapunk természetvédő munkatársa – aki nyo-
mon követte és segítette a mentést – elmondta, hetekkel
ezelőtt két fiatal gólya érkezett a városba és megpróbálta más

párok fészkét agresszív támadásokkal elfoglalni. Mivel ez nem
sikerült, fészeképítésbe kezdtek, ám ügyetlennek bizonyultak,
az összehordott anyag folyton lepotyogott. Erre figyeltek fel a
lelkes természetvédők, mások mellett a Körösökért Környezet
Kulturális Természetvédő Közhasznú Egyesület tagjai. Ötletük
nyomán a város határában lévő helyi jelentőségű védett termé-
szeti területen, a Zsilip-híd oszlopán megtalált, évek óta üresen
álló fészekrakó kosarat és mesterséges fészekalapot helyezték át
a gólya pár által kiválasztott oszlopra. A fáradtságos munkából
a békési önkéntes tűzoltók és a Démász Rt. munkatársai vették
ki részüket. A környéken élők közül sokan figyelték az új fészek
felszerelését. A gólyák fészküket csakhamar elfoglalták, és szé-
pítgetni kezdték. Békés újabb gólya párral gazdagodott.

Muronyig és vissza bicikliztek
Mintegy 200-250 biciklis vett részt a város
Kerékpáros Napján, melynek keretében hivatalo-
san is átadták a Békés-Murony kerékpárút elké-
szült első, 2672 méteres szakaszát.
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Városunk, térségünk vendé-
ge volt 40 sepsiszentgyörgyi fia-
tal, zömük cserkész, akik két
katolikus lelkész által kísérve
töltöttek el nálunk öt napot.
Ittlétük a helyi KÉSZ si keres

NCA-pályázatának köszönhe-
tő, mely lehetővé tette – a
kiírásnak megfelelően – hogy a
határon átnyúló fiatal magyar
kezek egymásra találjanak.
Mert bár rengeteg, sokuk szá-

mára az újdonság élményével
ható látnivalót zsúfoltak bele a
szervezők a programba (túzok-
rezervátum, Ópusztaszer, Vész -
tő-Mágor, Gyula, Békéscsaba,
Békés megtekintése), mégis, az

igazit, a maradandót a cserkész-
találkozó jelentette. Az erdélyi
katolikus és a békési református
fiatalok percek alatt egymásra
találtak, ahogy mondták, mint-
ha ezer éve ismernék egymást.
A háromszékiek meg is hívták
azonnal vendéglátóikat a Ma -
darasi Har gitán júliusban szer-
vezendő cserkésztáborukba,
akik a meg hívást örömmel el is
fo gadták. A KÉSZ-es csapat
(ki emelendő Horváth Lajos,
Bereczki Mónika, és „mint ven-
 dég” Mester Péter munkája)
pedig már be is adta újabb,
2009-es pályázatát, amelyben a
kapcsolatot kibővítené a sze-
merjai református gyülekezet
fiataljaival.

Szorosabbra fűződhet 
a cserkész fiatalok kapcsolata

A menet élén Izsó Gábor polgármester haladt. További felvételek a Murony-Békés kerékpáros kirándulás-
ról a www.bekesiujsag.hu oldalon.

További képek a gólyamentésről a www.bekesiujsag.hu oldalon

Az erdélyi cserkész fiatalok Békésen a főtéri hídnál.



A kutatást elsősorban az indokolta, hogy mintegy harminc
roma személy foglalkoztatunk a Szent Lázár Alapítvány intéz-
ményeiben, és szerettünk volna minél többet tudni róluk, éle -
tükről, gondjairól, azok megoldásairól. Másrészt a város a
megyében az egyik legnagyobb roma népességnek ad otthont,
így a kérdés gyakorlatilag minden békésit érint. 

A kutatás ötlete 2008 októberében merült fel, mivel azt lát-
tuk, hogy a békési romák mintha kiemelkednének abból az
általános képből, ami a cigánysággal kapcsolatban az ország-
ban elterjedt. Azt tapasztaltuk, hogy akikkel találkozunk, azok
már inkább beilleszkedtek a békési lakosság közzé, mint ahogy
az ország sok területén ezt látni lehet. „Nemzetiségi beilleszke-
dés és életmód Békés városában” elnevezésű kérdőíves romaku-
tatásunkhoz az Európai Szociális Alap adott támogatást egy
pályázat útján.

Mivel a kutatás igen terjedelmes anyagot adott a kezünkbe, a
Békési Újság hasábjain csak rövid ízelítőt teszünk közzé.
Várhatóan júniusban jelenik meg egy mintegy 150 oldalas
könyv, a kutatás írásos összefoglalása, és mellékletként egy
DVD, amely egy kb. 20-30 perces dokumentumfilmet tartal-
maz a békési romák életéről. 

Az első és legfontosabb kérdésnek mindenképpen az tűnt,
hogy megnézzük, mennyien vannak valójában a romák a város-
ban. Semmilyen előző adatot nem ismertünk, csak (1500-2500
személy körüli) becsléseket. Végül a 600 darabos háztartási
mintából tudtuk kiszámolni a roma családok arányát, ami 7,5-
8,6 százalékot tett ki. Mivel a méréseink alapján tudtuk, hogy a
roma háztartások átlag 4,4 főt számlálnak, könnyű volt kiszá-
molni, hogy ma Békésen mintegy 2400-2900 roma él (attól
függően, hogy melyik elbírálást vesszük alapul). Ez a népesség
12-14 százaléka. 

Jól látható a diagramon, hogy míg az életkor előrehaladtával
a roma lakosság létszáma fokozatosan csökken, addig a nem
roma népesség ennél lényegesen egyenletesebben oszlik meg.
Sokkal inkább találunk az idősebb korosztályban nem romát,
mint romát, és arányukhoz képest aránytalanul nagy számban
találunk gyerekeket és fiatalt közöttük. A diagramon az is jól
követhető, hogy a romák több gyereket vállalnak, mint a nem
romák, de korábban halnak, vagyis rövidebb életkorra számít-
hatnak, ez elsősorban az életmóddal összefüggő hatások ered-
ménye. A romák 62 százaléka 35 év alatti, miközben a békési
embereknél ez az arány csak 37 százalék. Minimális közöttük a
nyugdíjasok száma, holott a nem romák között ez mintegy 14
százalék. A számok visszatükrözik az országos adatokat. 

GYEREKSZÁMOK
A romák a méréseink szerint átlagosan 3,23 gyereket vállal-

nak, miközben a nem romák csak 1,99-et. Ebből adódik a

viszonylag fiatal korösz-
szetételük. Mindez már
kevesebb, mint apáik
gye rekvállalási hajlandó-
sága, akiknél még több
mint 5 volt az átlagos
gye rekszám. Azok a ro -
mák, akiknek még nin-
csen gyerekük, átlagban
2,38 gyereket terveznek,
míg a nem romák átlag
1,56-ot, vagyis ha a ter-
vezetteket betartják, ak -
kor a jövőben a roma
csa ládokban várhatóan csökkeni fog a gyerekszám. Arányuk
azonban magas maradhat, tekintve, hogy sokan költöznek el
Békésről a fiatalabb, nem roma családok közül (évente közel
300-zal csökken a városi népesség). 

ISKOLÁZOTTSÁG
43,3 százaléka a romáknak csak nyolc általánossal rendelke-

zik, miközben a nem romák között ez az arány lényegesen ala-
csonyabb, 25,5 százalék. A romák 22,1 százaléka végzett szak-
munkásképzőt, rendelkezik szakmával, miközben ez az arány a
nem romák között 34,4 százalékos. Érettségizett a romák 8,3
százaléka, a nem romáknál 23,8 százaléka. Diplomás romát 0,7
százaléknyit találtunk, a nem romák között viszont 8,5 száza-
lékos ez az arány. 

Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a roma lakosságban foko-
zatosan csökken a legalacsonyabb iskolai végzettségűek száma,
és ennek megfelelően nőnek a magasabb iskolai végzettségek.
A kutatás azt is megmutatta, hogy két emberöltő alatt a romák
a szinte teljes iskolázatlanságból egy országosan is elfogadható
szintű iskolázottsági szintet értek el. A terveiket nézve pedig
várható, hogy az iskolázottságuk tovább emelkedik. Kérdéses
azonban, hogy a magasabb iskolai végzettség valóban javítja-e
helyzetüket a munkaerőpiacon. 

Következő lapszámunkban a munkaviszonyok, jövedelmi helyzet, és
kultúra témakörével folytatjuk. Gyetvai Gellért
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Bencsik András újságíró-szerkesztő volt Erdős Norbert
országgyűlési képviselő vendége nemrégiben Békésen. A
Demokrata című folyóirat főszerkesztője fó-rumot tartott a vál-
ságról, a kialakult politikai helyzetről, a miniszterelnök vál-
tás körüli hercehurcáról, és mindezt a közelgő Európa
Parlamenti választások tükrébe helyezte. Kiemelte a nemzeti
oldal összefogásának szükségességét. Arra hívta fel a hallgató-
ság figyelmét, hogy a majdani országgyűlési választások után
szükség lesz számtalan törvény módosítására, és ezek jó része
kétharmados többséget igényel. 

– Jelenleg egyetlen olyan politikai erő van a jobboldalon,
amely képes elérni ezt, és ez a Fidesz. Minden más jobboldali
„különutas” megmozdulás csak elvesz ebből a lehetséges két-
harmadból – mondta.

A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Erdős Norbert képvise-
lő bejelentette, hogy a választókerületben több mint 7000 aján-
lószelvény gyűjtött össze a Fi-desz-KDNP pártszövetség.  Meg -
köszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a kopogtató
cédulák összegyűjtésében, és azoknak, akik cédulájuk leadásával
ezúton is kifejezték, hogy az új erőt támogatják azok helyett, akik
válságba kormányozták az országot.                 Kincses Zoltán

Az egységes jobboldal mellett
érvelt Bencsik András Dolce vita – „Édes” élet

Mostanában sűrűn megállítanak: Ugye te szoktál írni az újságba? Igazán megírhatnád, hogy… Ettől kezdve a „sérelmek” változnak,
s talán némelyik nem is igazán közérdekű. Én persze megígérem, de mindig hozzáteszem, lehetnek fontosabb hírek, és ne várja a közlést
„tegnapra”. Most törleszteni szeretnék, hát íme:

Sétálunk, sétálunk egy-két kupacba felbukunk, hopp. Színes reklám vigyorog, a szél hátán tovaforog, pedig ott a postaláda, éhesen tátong
a szája. Mi lenne, ha órát venne bedobásból, ki restellte odarakni a lapot, hol várják az olvasók.

Fut, robog a kicsi kocsi, s benne ül a Haragosi úgy bíz diridongó! Igaz, tábla arra mutat, nem használhatná az utat, dindon diridon-
gó, ez így sehogyse jó! Kerékpáros fejéhez kap, én járhatnám itt utamat, nemrég adta át a város, mégis én vagyok a káros, dindon diri-
dongó! Ez így nem lesz ám jó! Zsinóros a ház, ott nyomják a gázt! Dindon sok „kis” autó. 

Hárman párban Ketten mennek egymás mellett, s közben vígan beszélgetnek. Arra jő egy harmadik, tétovázva lelassít. Merre menjek
töri fejét, s figyeli a beszélgetést: De jó ez a szép új út, hol nékünk hely jut, s nem fröcsköl az autó sárral! (Tán ki kéne toldani egy sáv-
val, mert bizony az emberek, csak beszélnek, beszélnek … Mi lesz azzal ki siet?)                                                                 Gugé

BBÉÉKKÉÉSS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLAN HIRDETMÉNYEI

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlant:
– Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan

Induló vételár: 3.850.000,- Ft.

Bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Veres Péter tér 7. szám alatti 1. számú garázs

Bérleti díj: 5700,- Ft/ hó + ÁFA
– Békés, Kossuth u. 2. szám alatti (17 m2-es) üzlethelyiséget

Bérleti díj: 13.000,- Ft/m2/év+(ÁFA)

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán  (Békés, Petőfi u. 2., 36-os iroda)
vagy 06–66/411–011/161 telefonszámon. 
Benyújtási határidő: június 2. (kedd) 12 óra

Így élnek köztünk: roma kutatás Békésen (1. rész)
„Roma integráció Békés városában” címmel folyt
társadalomtudományi kutatás az elmúlt  fél
évben a városban. A Szent Lázár Alapítvány a
Más Kép Egyesülettel karöltve azt kutatta, vajon
a roma lakosság mennyire illeszkedett be. 

A romák létszáma Békésen 
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Az Eötvös József Tagiskola hagyományos gyermekgálája idén is vál-
tozatos, érdekes műsort tartogatott. A kulturális központ nagyter-
mében fellépett az énekkar, a legkiválóbb tanulók verseket mondtak,
de érdekes és színes színfoltja volt a műsornak Illyés Gyula népmese
feldolgozásának, A becsületes tolvaj Marcinak a bemutatója, a békési
vásárt megidéző jelenet, valamint három táncos produkció. Az egyik-
ben autentikus cigány táncot jártak a gyerekek élő zenére, a másikban
japán legyezős táncot lejtettek, míg a programot bécsi keringő zárta.

Gyerekek adtak
műsort gyerekeknek
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Házasságot kötöttek: Asz -
talos András László és Stum -
mer Roxána.
Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: özv. Pintér
Andrásné (85 évesen), özv.
Budai Mihályné (87), özv.
Csarnai Lajosné (83), özv.
Csicsári Mihályné (89, Bél -
megyer), Kovács László (49,

Tarhos), Szűcs Gáborné
(84), Pljesovszki Mihály Pál
(68), Weigert András (82),
Kovács Sándor (67), Püski
Irén Ildikó (43).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

BÉKÉSI ÚJSÁG – mindenki olvassa!

Bizonyára sokáig el lehetne
vitatkozgatni azon, hogy
kinek mi a kedvenc napsza-
ka. Most, mikor az üres ár -
kus papír mellé épp leültem
ugrott be zakatoló agyam ba
a fenti cím. S rögtön vele
együtt az ifjúkor Szent An -
na tava párálló pitymallatá-
nak utánozhatatlan atmosz-
férája, varázsa.
Serdülő, tizenéves suttyó
legényekként – egykori
elválaszthatatlan négyesfo-
gat – mindig úgy csináltuk,
hogy legalább egy éjszakát
végigvirrasszunk. El akar-
tuk csípni ezt a csodálatos,
áldott pillanatát a tónak. A
csendesen pislákoló tűz, az
elfáradó, lankadó, halkuló
nótaszó, az el-elszenderedő
társak, a fogyatkozó ru -
mocska vagy fenyővíz mel-
lett egyre legyőzhetetle-
nebbnek tetszett a sötét, és
egyre messzibbnek, elérhe-
tetlenebbnek a napfelkelte.
Volt, hogy csak egyikünk
„érte meg” éberen a válto-
zás első jeleit. A leírhatat-
lan, irdatlan mélységű
csend vette át ilyenkor az
éjszaka megszokott nesze-
inek helyét, a sötét lassan,
nagyon lassan oszladozni
kezdett, majd a táguló lát-
hatóságban elő-elővillant a
párálló tó tompa tükre,
sűrűsödött a fény, s óvato-
san, szinte lábujjhegyen
megmozdult körülöttünk a
világ. Ez, az örökös újjászü-
letést, a feltámadást, a haj-
nal szinte nesztelen hasadá-
sát megelőző csendesség
maga volt az élet anyamé-
hének párnapuhaságú me -
lege, maga volt az éledő
reménység első lélegzetvé-
tele, a mégiscsak lesz hol-
nap érzésének szóval el
nem mondható hangulata.
A moccanó új napról a fel-
kelő nap fényében megbi-
zonyosodván boldogan

aludni tértünk, amíg a tűz-
katlan sátor ki nem vetett
nagy álmosan magából.
Álmosan, de nevető derűvel
mondtuk minden utunkba
kerülőnek: Virrasztottunk!
Érdekes az ember tudatalat-
tija. Tulajdonképpen a
„Kis hit” címet akartam ad -
ni az írásnak, és értelemsze-
rűen erről, a ma sajna egyre
divatosabb fogalomról akar-
tam bölcselkedni. De végül
ez kerekedett ki belőle. Ám,
ha belegondolunk, tulaj-
donképpen mégiscsak
ugyan arról beszélünk, hisz
aki kishitű, az nem véli a
hajnalt a legszebb napszak-
nak. Az ilyen emberfi azt
mondja, úgyis este lesz, sö -
tét és hideg jövend, ki tudja
túléljük-e, megérjük-e a
szebb jövőt? Persze, hogy
túléljük! Mint ahogy a sötét
középkort, mindenféle tör-
ténelmi „izmust”, diktatú-
rát is túléltünk. Mert hit-
tünk az örökkön visszatérő
virradat lehetőségében, el -
jövetelében. Tudtuk, és
tud juk mi magyarok, hogy
bár a történelmünk során
sokszor csak észveszejtően,
kétségbeejtően ke vesen,
(maroknyian tán) de mégis
mindig voltunk elegen ah -
hoz, hogy a visszatérő vilá-
gosságot, a megvilágosodás
vágyának tüzét, vagy – ha
néha hamu alatt is – de leg-
alább a parazsát életben
tartsuk, táplálni tudjuk.
Szárazságra eső jön, sötétre
világosság, borúra derű,
bánatra öröm, halálra újjá-
születés, „rendes feltáma-
dás”. Nekünk csak annyi a
dolgunk, hogy legalább
gyertyányi fényét tápláljuk,
táplálni tudjuk a szép
reménynek. Tamásit emle-
getvén, vele gondoljuk, s
pa rafrazálva mondhatjuk,
mondjuk is: Azért vagyunk
a világon, hogy a megmara-
dásba, megújhodásba ve -
tett hit hol mécslángját, hol
izzó fehérségét életben tart-
suk, fényénél megtaláljuk,
és élhetővé tegyük azt a pár
talpalatnyi földet, ahol ott-
hon tudunk lenni.

Hajnal
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Lapunknak Veres Erika ön kéntes nyi-
latkozott, el mondva, hogy Romániában
immár 12 településen működnek árvahá-
zak, a mozgalom nagyjából 1500 gyer-
meknek nyújt segítő kezet. A cél tovább-
ra is a magyarságtudat elmélyítése
körükben, valamint olyan élet körülmé-
nyek biztosítása, melyet saját otthonuk-
ban nem kapnának meg. Magyaror szág -

ról évek óta nagy számban utaznak az
árvaházakba ön kéntes segítők. Immár
Bé kés is szervezettebben kapcsolódik be
a munkába, leginkább a nemrég beindult
szalontai árvaháznál. Egy békési vállalko-
zó cserépkályha vagy kemence beépítését
vállalta, de egyéb – főleg munka – fel-
ajánlás is érkezett. Keresnek továbbá csa-
ládokat, melyek karácsonyra ajándékcso-
magokat állítanának össze egy-egy árvá-

nak, akik hagyományosan minden évben
az Angyal kának írják meg, minek örül-
nének a fa alatt. 

Veres Erika a Békési Újság nak el -
mondta, hogy megtudták, a mozgalom
testvérvárosunkban, Gyergyószentmik -
lóson is árvaház építését tervezi, a mun-
kák elkezdéséhez olyan brigádok jelent-
kezése szükséges, amelyek helyben vég-
zett építési munkát vállalnának. 

Ezeken túl anyagi és más felajánláso-
kat is szívesen vesznek. Hogy ténylege-
sen mire lenne szükség a szalontai ár va -
házban, egyáltalán milyen körülmények
vannak ott, egy békésiekből álló cso-
port látogatása tisztázza. Erre a napok-
ban kerül sor, tapasztalataikról a későb-
biekben is hírt adunk.

Szegfű Katalin

Az első taggyűlésen meg-
történt a tisztségviselők
megválasztása. Elnök: Szűcs
Judit (Mentálhigiénés Egye -
sület), titkár: Tüzes Katalin
(Mentál higiénés Egye sü let),
vezetőségi tagok: Rostás
Zita (Rendőr kapitányság) és
a Diákönkor mány zat min-
denkori elnöke (most Szi -
lágyi Éva).

A KEF a Nemzeti Drog stra -
tégia egyik alapvető elvét való-
sítja meg helyi szinten, a közös-
ségben történő együttműkö-
dést azért, hogy a társadalom
váljon érzékennyé a drogkérdé-
sek hatékony kezelése iránt, a
helyi közösségek pedig növel-
jék problémamegoldó készsé-
güket a kábítószer-probléma
visszaszorításában.

A tagszervezetek az első
fél évben összeállítják a 2009.
év ben megvalósítani kívánt
akár az iskolán belüli és isko-
lai színtéren kívüli programja-
ikat, azok költségvetését. A
rendezvények alternatívát
nyúj tanak a békési családok

számára; cél a csellengések
megakadályozása, a hasznos,
szermentes szabadidő eltölté-
se. A programok meg valósítá-
sa az önkormányzattal
együtt működésben történik,
illetve pályázati forrásokból.

Tüzes Katalin,
Békés Vá rosi KEF titkára

Békésiek is segítik a dévai árvákat
Békési önkéntesek jelentkeztek
nemrégiben a magyarországi
Déva Körnél, hogy segíteni
kívánják a Böjte Csaba szerzetes
nevével fémjelzett, Déváról
kiindult mozgalmat, amely
árvák és szegény sorsú gyerekek
között végez szolgálatot.

Újjászerveződött a kábítószer egyeztető fórum
Az egykori Kábítószer Egyez te tő Fórum tagintéz-
ményei, civil szervezetei és a Békési Men tál higié -
nés Szolgálat által működtetett közösségi mun-
kacsoport tagjaiból nemrégiben újjáalakult a
Békés Városi Kábítószer Egyeztető Fórum. A
Fórum tevékenysége során a legális és az illegális
ká bítószer használattal kapcsolatos kutatással,
prevenciós és ártalomcsökkentő programokkal
vesz részt Békés város közéletében. 

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, Kikötő utcában 2 szobás, 90 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,2 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,3 mil-
lió. • 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 utcá-
ban 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 mil-
lió. • 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 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSE-
RÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár:
11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház
ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában
felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított udvarral eladó Irányár: 13,2 millió.

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
AA klub indul 

Békésen májusban!
Érdeklôdni lehet:

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

Szol gálat: 66/643-991.

www. bekesmenta.hu.

Szűcs Judit, békési KEF elnök



Járai és Surján is jön
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési

szervezete kerekasztal-beszélgetésre hívja az érdeklődő
békésieket. Címe: Európa és a kereszténység. Résztvevők:
Surján László, EP képviselő, a Költségvetési bizottság
tagja; Járai Zsigmond, a MNB volt elnöke; Mráz Ágoston,
a Nézőpont Intézet kutatásvezetője. Az est moderátora
Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ győri tiszteletbeli elnö-
ke, a KDNP frakció tagja. A rendezvény a kulturális köz-
pontban lesz, május 22-én, pénteken 18 óra kezdettel. 

Másnap, május 23-án, 16 órakor a Galéria dísztermében
adja át a KÉSZ idei életműdíját. Jelen lesz a szervezet orszá-
gos elnöke, dr. Osztie Zoltán, fellép a középkori régizenét,
hazafias dalokat előadó Vagantes Trió. Laudációt mond
Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. A díjazott személye egyelőre nem nyilvános. A
belépés ingyenes.

RÉSZLET DÁVID IMÁDSÁGÁBÓL
„Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg; ne örüljenek raj-

tam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenül-
jenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismer-
tesd meg velem; ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igaz-
ságodban és taníts engem; mert te vagy az én szabadító Istenem; min-
dennap várlak téged. Emlékezzél meg Uram; irgalmasságodról és
kegyelmedről; mert azok öröktől fogva vannak.” (25. Zsoltár)

A szívből jövő imádság az ember életében a legjobb lenyomat,
ami nem csak azt mutatja meg, kik vagyunk, hanem mire
vágyunk, kiben bízunk, kik is szeretnénk lenni igazán. Dávid
király egyik legfőbb óhaja olvasható ebben az imádságban, hogy
mindennapjai – élete, az Isten jelenlétében teljen. Rá vágyako-
zik, csak tőle vár szabadítást igazán nem fegyverben, nem az
igazában, Istenben bízik. Istenre – szabadításra – feltámadásra
– az Ő visszajövetelére várakozni valójában igen komoly gyöt-
relemmel is jár. Várakozni néha évekig nyúló megpróbáltatást
jelent, máskor úgy tűnik teljesen elmarad  Isten válasza, válasz
nélkül maradunk. Tudjuk-e mindennap a zsoltárossal várni a
szabadítót? Vagy mi a szabadításra vágyunk igazán, és ebben
éppen „eszközünk” csupán a hitünk, a nevünk...? Kink is
nekünk az Isten? Cél vagy eszköz? Út a céljaink eléréséhez, vagy
maga a megérkezés, a cél maga igazán? Ebben lesz árulkodó
minden elmondott imánk, mi mit, kit választottunk?

Balog Tibor, lelkipásztor

4 2009. május 20.

Az első gyermekes szülők, de sokszor a rutinosabb több-
gyermekes szülők is leblokkolnak, mikor csemetéjükkel
kisebb-nagyobb baleset történik. Pedig mikor a baba
elkezd mozogni, járni, a legnagyobb elővigyázatosság mel-
lett is lehetetlen az összes baleset kivédése. A világot meg-
ismerő, felfedező kisgyermekre rengeteg veszély leselkedik
a lakásban és a házon kívül egyaránt. Fontos, ha megtör-
tént a baj, akkor határozottan cselekedjünk, és jól palás-
toljuk kétségbeesésünket. Nézzük, hogyan lássuk el a
sebeket gyorsan és szakszerűen:

– Az első mindig a gyermek megnyugtatása, és nyuga-
lomba helyezése. Az elsősegélynyújtás során mindig
beszéljünk hozzá, próbáljuk megnyugtatni, esetleg meg-
próbálni elterelni a figyelmét.

– A legfontosabb a seb megfelelő kitisztítása. Ez mindig
tiszta folyóvízzel történjen. 

– Ezután következhet a seb környékének fertőtlenítése pl.
Betadin segítségével. A fertőtlenítésnél figyeljünk arra,
hogy a seb széleitől kifelé irányuló mozdulatokat végezzünk.

– A tiszta sebre tegyünk steril fedőkötést. A kötszer
mindig érjen túl a seb szélein. A mull lapot rögzítsük vagy
gézzel, vagy sebtapasszal. Használhatunk még ún. folyé-
kony kötszert is (Plastubol), melynek használata gyerme -
kek esetén gyors és kényelmes lehet.

– Soha ne tegyünk port, vattát, krémet, fertőtlenítő-
szert a sebbe!

A nagyobb kiterjedésű sebek, szúrt, harapott sebek ese-
tén akkor járunk el helyesen, ha megmutatjuk a gyermek-
orvosnak. Kisgyermekes családokban elengedhetetlen,
hogy a házipatika részeként legyen otthon steril kötszer,
fertőtlenítő szer (ami nem csíp), hámosító kenőcs (Betadin
Plus), ragtapasz. A csomag összeállításában kérjük ki
gyógyszerész tanácsát.                 Nagy Krisztina, védőnő

A SEBELLÁTÁS ÁBÉCÉJE

Az április végi ifjúsági találkozóra városunkba érkezett nyolc-
száz fiatal az előadások és koncertek mellett közösen imádko-
zott országunk megújulásáért, a válságból való szabadulásért –
mondta el lapunknak Merényi Zoltán lelkipásztor. 

Az elmúlt hétvégén újabb, immár hármas rendezvénynek adott
otthon Békés. Nálunk tartották a Magyar Baptisták Világszö -
vetségének találkozóját, az egyház évenkénti országos közgyűlé-
sét, valamint azt a konferenciát, amely a misszió kérdését járta
körül. A Világszövetség a magyarországi, az elcsatolt nemzetré-
szek (Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja), valamint a tengeren
túli területek magyar baptista vezetőit tömöríti, évenkénti talál-
kozásuknak mindig más, jelentős egyházközpont ad helyet. Jelen
voltak a Világszövetség felelős vezetői, köztük az elnök, Gergely
István (Erdély), a két alelnök: Mészáros Kálmán a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke, valamint az észak-amerikai magyar bap-
tisták vezetője Kulcsár Sándor. Napjainkban mintegy harmincezer
magyar ajkú, bemerítkezett, felnőtt baptistáról lehet tudni. 

Az országos közgyűlésen a gyülekezetek képviselői tanácskoz-
tak, míg a missziói konferencia az evangélium továbbadásának
aktuális kérdéseit taglalta. Teljesen megtelt az imaház a vasárna-
pi evangelizációs istentiszteletre május 17-én, vasárnap. Az ige-
hirdetés címe és témája ez volt: „Válságból váltságba”.     Sz. K.

Több száz baptista vezető
találkozott városunkban

Alighogy véget ért a magyarországi baptista fiata-
lok évenkénti békési találkozója, máris újabb
felekezeti rendezvénynek adott helyet Békés.
Ezekre mintegy 300 vendég jött el hozzánk.

A felvételen balról jobbra: Kulcsár Sándor, Mészáros Kálmán és
Gergely István.

Piramisok
itt és ott
A Békési Múzeumbarátok

Körének május 29-én (péntek)
14.30 órakor tartandó rendez-
vényén S. Turcsányi Ildikó
régész-történész tart előadást
„Piramisok itt és ott” címmel.
Az összejövetelen minden
érdeklődőt szívesen látnak, aki
az ókori Egyiptom, Mezopotá -
mia és Mezo-Amerika építmé-
nyeiről szeretne látni és hallani.
Végigkövethetik az egyiptomi,
temetkezési helyül szolgáló
piramis gúlaformájának kiala-
kulását, építészetének csúcs-
pontját, majd hanyatlását. Szó
lesz a mezopotámiai városálla-
mok templomgazdaságainak
központi épületeiről, a napon
szárított agyagtéglákból épült
zikkuratukról. Ezek közül fel-
tehetően a babiloni torony-
templom újjáépítésének emlé-
két őrzi a bibliai Bábel tornyá-
hoz fűződő történet. Végül
Mezo-Amerika piramisépítő
indián kultúráinak néhol még
most is dzsungelben rejtőzkö-
dő impozáns piramistemplo-
mait mutatja be az előadó. 

A rendezvényre a Széchenyi
tér 4. szám alatt, a Békési Ga -
léria május 18-án, újonnan át -
adott közművelődési szobájá-
ban kerül sor, melyre a Baráti
Kör tagjai mindenkit szívesen
látnak.

A Torony Rádió munkatársainak szervezésében huszonegy túrázó
vett részt április végén egy pilisi kiránduláson. Egy tanulságos, derűs,
vidám természetjáráson vehettek részt a csapat tagjai, akik először
megtekintették az esztergomi Bazilikát, majd ezt követően meg-
mászták a Dobogókő-hegy 700 méter magas csúcsát.
A huszonegy résztvevő ezúton mond köszönetet a Torony Rádió
munkatársainak, akik megszervezték ezt a kirándulást.

Természetjárás rádiósokkal

Egyre több hírrel! 

www.bekesiujsag.hu



– Andi! Az, hogy te fényképész lettél
családi örökség? 

– Kisgyerekkoromban is bejártam már
a fotóba, és amíg anya végzett ott vol-
tam. Úgymond ragadt rám. Igyekeztem
hasznossá tenni magamat: válogattam,
szortíroztam, szárítottam a képeket. A
mai napig figyelemmel kísérem a min-
dennapi munkát, bár most otthon va -
gyok gyesen. Kisebb gyermekem születé-
se előtt elsősorban fotóztam: esküvőket,
gyereksorozatokat, reklámfotókat, tabló-
képeket, stb. A labormunkát egy ügyes
kolléganőm vállalta át tőlem. Ez idő és
türelem igényes, nincsenek hétvégék,
ünnepnapok. Ami másnak ünneplés, az
nekünk munka. Emellett fényképész
mestervizsga elnök is vagyok. Ez egy
szakmai bizottság és tudtommal a
megyében csak hárman vagyunk. Részt

veszek a fényképész mestervizsga szint
kidolgozásában is. Ez egy háromfős cso-
port országos szinten. 

– Azt hallottam nemcsak kitűnő képe-
ket csinálsz, hanem tanítasz is. 

– Bár most, mint említettem, gyesen
vagyok, de valóban oktattam Békéscsa bán
a Kós Károly Szakképző Iskolában leendő
fényképészeket a szakma fortélyaira. Ez egy
érettségi után szakmát adó kétéves regioná-
lis képzés, fényképész és fotócikk kereske-
dőként végeznek a hallgatók. Csongrád és
Szolnok megye is idetartozik. A növendé-

kek kéthetente vesznek részt ilyen irányú
elméleti képzésben, a többi időt a gyakorla-
ti helyükön töltik. Ezért számomra heti egy
nap elfoglaltságot jelent, mert a két évfo-
lyamot váltva tanítom.

– Beszéltünk már Juhos Andiról a
fényképészről, Juhos Andiról a tanárról,
de te feleség és édesanya is vagy. Mesélj
nekünk ezen „szerepeidről”!

– Szerintem erről a legnehezebb be -
szélni, könnyebb csinálni. Amíg dolgoz-
tam kevés időt töltöttem otthon, min-
denkire hárult feladat. Amióta otthon
vagyok, egyedül kell megfelelnem ezek-
nek a teendőknek. Nem unalmas az éle -
tem, mert a családunkra jellemző az
állandó pörgés, mozgás. A kisfiam, Lő -
rinc egy meglehetősen mozgékony,
mindent felfedezni vágyó kisfiú, tehát
maximális ráfigyelést igényel. Kata már
elég nagylány, és rengeteget segít.
Elfogadta, hogy rá kicsit kevesebb idő és
odafigyelés jut.

Mindegyik „szerep” én vagyok. Sze re -
tek feleség és anya lenni, szeretek fényké-
pezni, és szeretek tanítani. A fotózásban a
legszebb pillanat rögzítése jelent kihívást,
amihez a megfelelő emberi kontaktus
kialakítása elengedhetetlen. A tanításban
túl azon, hogy örömmel adom át a tudá -
somat, megismerhetem más régiók igé-
nyeit, tapasztalatait. Feleségnek, anyának
lenni pedig olyan csodálatos do log, amit
nem tudok és nem is szabad meg magya-
rázni, egyszerűen csak szeretni lehet.

– Tudvalevő, hogy apáék ízig-vérig
fényképészek, de sajnos felettük is eljár
az idő. Ha a jól megérdemelt pihenés
mellett döntenek, ki veszi át a stafétát?

– Apáék csinálni fogják, amíg csak
szeretik. Tehát míg bírják. Persze mi is
aktívan közreműködünk az öcsémmel.
Ha apáék egyszer úgy döntenének, hogy
kevesebbet vállalnak, természetesen visz-
szük tovább. Kata lányom is szeret fény-
képezni, de minden más is érdekli, és
nem tudni még mit hoz a jövő.     Gugé

Következő lapszámunkban interjút köz-
lünk Nagy Csaba kosaras palántával.

52009. május 20.

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

MÁR MEGINT FRONT VAN… 2. rész
A hidegfront hatásai
Hidegfront betörésekor csökken a levegő hőmérséklete

és páratartalma, viszont növekszik a légnyomás. Követ -
keztében csökken a vérnyomás, gyengül a szív működése,
a reumatikus fájdalmak erősödnek, az arra hajlamosaknál
gyakrabban alakul ki a migrén. Az addig tűrhető fájdalom
szinte elviselhetetlenné válik. Növekszik a közlekedési bal-
esetek száma, mert megnyúlik a reflexidő. Az alvás mélyül
és könnyebb lesz az elalvás is. Rosszabbodnak a görcsös
állapotok, és csökken a munkabírás.

A melegfront hatásai
Melegfront betörésekor emelkedik a levegő hőmérsékle-

te és páratartalma, viszont csökken a nyomás és fokozódik
az anyagcsere. Növekszik a szív frekvenciája, emelkedik a
vérnyomás, fokozott teher hárul a szívre. A vércukor szint-
je is emelkedik. Növekszik a vérzésre való hajlam.
Gyakrabban fordul elő orrvérzés. Többen ingerlékennyé,
nyugtalanná válnak; sokan panaszkodnak álmatlanságra
és nõ a depresszióra való hajlam is, tompul a figyelem. 
A szívbetegeket szintén megterheli a melegfront. 

Jó egészséget kívánok! Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Szeretem, mert szeretem
„Tudja isten, hogy mi okból

szeretem, de szeretem.” – írta
egykoron Petőfi, és ha nem is
pont így mondta, bájos beszél-
getőtársam, Juhos And rea is. A
36 éves fiatalasszony igazi örök-
mozgó, ami talán foglalkozásá-
ból is eredhet (bár szerintem
alaptermészete), hisz fényké-
pész mesterként sűrűn kell útra
kelnie. Most a kedvemért mégis
nyugodtan ül üzletük barátsá-
gos „társalgó” sarká ban és tü -
relmesen válaszolgat nekem,
mindig megfontolva gondosan a
mondandóját.

– Az idén 60 éves Békési Könyvtár az évforduló alkal-
mából rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyerekeknek „Az
én könyvtáram” címmel. Könyvtárral, könyvekkel kapcsola-
tos élmények ábrázolását várják A/4-es vagy A/3-as mé ret-
ben, bármilyen technikával. Beadás június 5-ig a Gyer mek -
könyvtárban. A rajzokat októberben, a Könyvtári Na po kon
kiállítják, a legjobb képek készítői tárgyjutalmat kapnak.

– Egyelőre még nem vehetik birtokba a kisgyermekes
családok a főtéri játszóteret, mely a tél folyamán kapott új,
esztétikus és szabványos gyermekbarát játékokat. Arra kell
várni, hogy megerősödjön a kinőtt fű. A teret Pol gárőrök
védik, és védelmükre minden bizonnyal a későbbiekben is
szükség lesz, hogy megakadályozzák a fiatalok vandalizmu-
sát. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy 14 évnél
idősebbek ne használják a kisgyereknek szánt játékokat, és a
kutyasétáltatók is kerüljék el, higiéniai okok miatt.

Rövid hírek Békésről

Pécsett a korábbi városvezető, Tasnádi Péter halála miatt
tartottak időközi választást. A választás előtt mindkét párt
komoly erőket mozgósított. A voksolást egyrészt a június 7-
i európai parlamenti választás főpróbájának tekintették,
másrészt szimbolikus jelentősége van annak, hogy az egyik
jelölt Szili Katalin. A házelnök ugyanis az MSZP legnép-
szerűbb politikusa, ismertsége 97, népszerűsége 40 százalé-
kos. Páva Zsolt, a Fidesz jelöltje nagy előnnyel nyert, 36570
szavazatot (65,8 százalékot) kapott, míg Szilire 18981 válasz-
tó (34,1 százalék) voksolt. A részvételi arány 44 százalékos
volt. Orbán Viktor szerint a pécsi polgármester-választás
megmutatta, hogy az ország túl van a bal- és jobboldali
megosztottságon, a változást akarók párthovatartozásra való
tekintet nélkül egy irányba szavaznak, ha van megfelelő
jelölt és program, és egyetlen dolog érdekli őket, hogy
hogyan fogunk kikeveredni abból a helyzetből, amiben
most Magyarországon van. A polgármester-választással pár-
huzamosan önkormányzati képviselőt is választottak a pécsi
8. számú körzetben. A választást a Fidesz-KDNP jelöltje,
Kőhalmi László nyerte, 68 százalékos eredménnyel.

Az Eötvös Tagiskola nyolcadikosa, Kovács András a megyei
számítástechnika versenyen, felhasználói kategóriában a 7-8.
évfolyamosok között első helyezést ér el. A verseny Orosházán
került megrendezésre, ahova iskolai és körzeti fordulókon
keresztül lehetett bejutni. Erre a versenyre bejutott még Prorok
Ernest Benjamin is, ő 11. lett. Felkészítő tanáruk: Vári László.

Szintén az Eötvösből az országos cigány népismereti verse-
nyen 7-8. évfolyamon Reszelő Zoltán második helyezett lett,
Flóra Richard különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk: Kocsorné
Csató Éva.

Számítástechnikában
megyei bajnok

A felvételen Prorok Ernest Benjamin, Vári László, Kovács András
Orosházán



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 2 szobás kertes ház Békés, Teleky
u. 68. sz. alatt. Tel.:30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház Békés, Kert
u.4. sz. alatt. Tel.: 20/80-344-08.
Ház eladó Békésen a Hargita u. 28. szám
alatt. Érd.: 70/57-24-649, 30/38-26-797.
A Magyari u. 41. sz. ház eladó. Vállal ko -
zás ra alkalmas melléképülettel. Érd.: 70/
509-36-08.
Háromszobás kertes ház eladó vagy első
emeleti lakásra csere is érdekel. Tel.:
30/27-89-223.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
A Meggy utcában kétszobás, parkettás,
ebéd lős, gáz-vegyesfűtésű kockaház
eladó. Érd.: 70/318-52-00, 70/529-00-70.
Másfélszobás, második emeleti lakás el -
adó Békésen a Kossuth 23-ban. Tel.: 643-
613, 30/580-27-75.
A Fürdő sétányon téglaépítésű kockaház
eladó. Garázs, tároló van. Rendezett kis
udvar. Érd.: 30/900-43-53.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház parkosított udvarral eladó. 30/
51-11-195.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfor -
tos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Nyaraló (zárt kert) főútvonal mellett, 807
m2 területű és 2,11 AK értékű ingatlan, víz-
parti stéggel, valamint új faházzal, fúrt kút-
tal, villannyal sürgősen eladó Nagyla pos
után. Érd.: 70/533-07-52.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -
cserélhető. 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,
Kö rösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Felújításra szoruló kétszobás kisebb össz-
közműves ház eladó a Keserű soron. Érd.:
414-087.
Elcserélném Békés belvárosában lévő
családi házamat tömblakásra, első eme-
letig értékegyeztetéssel. Fáy, Karacs, Baky
utcai előny. Tel.: 70/310-88-07.
Eladó Békésen egyedi órás, balkonos, fel-
újított, téglablokkos, másfél szobás lakás.
Vagy elcserélhető kétszobás, gázos, pici
kertes házra. Érd.: 20/279-43-05.
Békésen kétszobás, összkomfortos, tégla-
építésű kocka ház eladó. Szoc. pol. igény-
be vehető. Tel.: 20/20-60-161.

Egyszobás földszinti lakás eladó. 70/94-
79-977.
Békésen földszinten, háromszobás, egye-
di mérős, amerikai konyhás lakás eladó.
30/45-00-567.
Békésen a Petőfi úton összkomfortos ker-
tes ház eladó, vagy lakásra cserélhető
második emeletig. Tel.: 643-815.
Háromszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/482-15-01. 
Rendezett háromszobás, összkomfortos
ház eladó Békésen. Szoc. pol. igénybe
vehető. 415-380.
Kamuton kisebb ház nagy portával eladó.
Telephelynek is megfelelő. Tel.: 66/428-011.
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.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó Békés, Kereszt u. 38. sz alatt.
Gázfűtéses, fürdőszobás. Szobában nagy-
méretű csempekályha van beépítve,
amely a másik helyiségből fűthető. Tele -
fon: 634-233.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Békés központjához közel, jó helyen, mégis
csendes falusi környezetben komfortos
parasztház áron alul, 3,6 millió Ft-ért eladó.
Békés, Hajnal u. 19. Tel.: 30/858-19-11.
Komfortnélküli ház eladó. Hajnal u. 57. Ár:
3,7 millió Ft. Érd.: 70/56-57-376.
Négymillióért a Gépgyárnál ház eladó.
70/284-55-18.
Békésen az Asztalos u. 55. számú ház sür-
gősen eladó. Érd.: 70/705-06-83. Két család
részére is alkalmas. Irányár: 4,5 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.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás la -
kás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. 30/35-39-534.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
ki sebb ház eladó. Békés, Teleky u. 99.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Másfél szobás kertes ház eladó Békésen.
Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 30/573-35-93.
Bálványoson, Balaton déli oldalán, komfor-
tos kis ház, gondozott udvar, kert, pin ce,
garázs, melléképület, lakásnak, nyaralónak
eladó. 6,5 millió Ft. Tel.: 20/808-57-45.
Kertes ház eladó, nagy udvar, ásott kút.
Jó szágtartásra kiváló. Három kvadrát mű -
velt föld is van hozzá. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 30/406-13-38.
Vegyes falazású ház eladó Békésen, a Gát
u. 26. alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt vagy 30/42-
88-104, 20/59-99-102. Irányár: 7,5 millió Ft.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

2,5 szobás vegyes falazatú családi ház,
1000m2.-es telken eladó a városköz-
pontban, csendes, szép környezetben.

Gáz, és vegyes kazán, fúrt kút van. Érd.:
20/95-07-083. 
Széchenyi téren 2+fél szobás, 67 m2-es
egyedis II. emeleti lakás eladó. Irányár:
8,9 millió Ft. Érdeklődni: 30/655-98-06.
Eladó Békésen az Ady-n, 3.emeleti, 2 szo-
bás, 64m2-es téglaépítésű, erkélyes, igé-
nyesen felújított lakás. Irányár: 9 millió Ft.
Érd.: 70/39-26-170.
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.
Békésen a Kölcsey utcában sürgősen
ház eladó. Téglaépítésű kockaház, sok
mel lék épülettel. Érd.: 70/705-06-83.
Irányár: 9,5 millió Ft.
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

Békésen a Csallóközi u. 3. sz. kertes ház
eladó nagy műhellyel. Csere is érdekel, Bé -
késcsabán második emeletig. Érd.: 30/96-
84-890. Szombat-vasárnap: 415-470.
Jó elrendezésű családi ház eladó az Óte -
mető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújí-
tott, 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.
Két és fél szobás+ebédlős, második
eme leti, középső, igényesen felújított,
akadálymentes, terasztetős, fehér viráglá-
dás, zöld tujás lakás az Ady 12-ben eladó.
12,2 millió Ft. Érd.: 70/292-12-35.
Dánfokon a Kökény u. 10. alatt igényesen
kialakított (berendezett) zsalugáteres, te -
tőtér beépítéses épület, szép telekkel
eladó (361 m2 nagyságú). 13 millió Ft.
Tel.: 411-252, 414-685. 
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87. 
Békésen parkosított udvarral kertes ház
eladó. 14,2 millió Ft. Érd.: 70/386-81-63.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy utcában. Érdeklődni
hétköznap a békési szociális otthon portá-
ján, hétvégén a Fáy u. 3. alatt.
Garázs kiadó az Ék utcában, és a Karacs
tömb mögött. Érd: 20/95-07-083.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553,20/ 56-47-186.
Békésen, a Nagykertben, kövesúthoz közel
5 kvadrát kert eladó. Érdeklődni szombat-
vasárnap: 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.
Eladó kistraktor utánfutóval. Érdeklődni:
20/240-38-20 vagy slims@freemail.hu.
Keresek megvételre Pannonia vagy Csepel
motort, MZ-t, Jawat. Régi üzemképtelent
is. Érd.: 20/33-266-34.

Eladó Babetta (egysebességes, üzemké-
pes), vagy Simsonra cserélhető. Tel.:
30/96-85-458.
50 cm3-es Jawa Babetta eladó. Érd.:
20/383-93-02.
Eladó Ford Escort autó. Műszaki, zöld kár-
tya nincs rajta. Érd.: 70/344-16-62.
Fiat Ducato büfékocsi eladó. Italos-kisbü-
fé engedéllyel és friss műszakival rendel-
kezik. Korszerű rozsdamentes belső rész
sörcsapolókkal, hűtőkkel újszerű állapot-
ban. Érd.: 70/533-07-52.
Meggypiros mopedautó betegség miatt
sürgősen eladó. Megtekinthető a délutáni
órákban. Tel.: 413-533.
Simson 51-B eladó. tel.: 30/457-23-02,
412-356.
Egyedi gyártású Pannónia motoros kistrak-
tor tartozékokkal eladó. Tel.: 66/428-011.

ÁLLAT
Magyartarka friss fejős tehén eladó. Tel.:
634-379.
Választási malac eladó Békésen. Tel.:
30/433-79-89.
Előnevelt csirke-jérce, liba, magyar és
mu lard kacsa folyamatosan eladó Mu -
rony ban Lenkeséknél. Érd.: 30/39-49-555.
Négyhónapos tacskó-keverék szuka kis-
kutya 1500 Ft-ért eladó. Érd.: Békés, Sza -
bó D. u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Kecskék eladók. Békés, Bocskai u. 81.
Tel.: 634-507.
Vörös és Sárga húsjellegű, 7 hetes csir-
kék konyhakészen vagy élve eladók. Érd.:
20/383-51-21.
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
Éjjeliőr, telephelyőr, portás állást keresek.
Tel.: 30/542-99-54.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/242-12-82.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészít -
és érettségire, nyelvvizsgára, külföldi mun-
kavállalásra, fordítás. Tel.: 30/476-93-80.
Fiatalos középkorú nő felsőfokú német
nyel vtudással, mindkét nyelven gépírói gya-
 korlattal, felhasználói szintű számítógépes
ismerettel állást keres. Tel.: 30/476-93-80.
Matematikából korrepetálást vállalok. Tel.:
634-943.
Ház körüli udvarok, kertek kaszálását vál-
lalom motoros kaszámmal. Érdeklődni a
70/776-40-75-ös telefonszámon.
Megbízható hölgy ebéd kihordást vállalna.
Érd. egész nap a 411-452-es számon.
Nyugdíjas gépkocsivezető alkalmi munkát
vállalna személy-, kisteher-gépkocsin
eset leg saját kombi gépkocsival. Tel.: 30/
96-85-458.
Egészségmegőrzés masszázzsal. 30/326-
67-06.
Fűkaszálást, rotakapálást vállalok. 70/
779-68-18.
Mozgáskorlátozottaknak, időseknek pedi-
kűrt, manikűrt vállalok házhoz járással.
Tel.: 70/256-53-09.
47 éves molnár szakmunkás férfi, 26 év
ma lomipari tapasztalattal, 3 év gumiáru

készítői gyakorlattal, némi karosszériás
ismerettel munkát keres. Akár alkalmit is.
B kategóriás jogosítvány, saját autó van.
70/561-03-45.
Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet vál-
lalna. Érd. egész nap a 411-452-es telefonon.
Munkát keresek. Elsősorban síremléktisz-
títást, felújítást, kisebb kőműves munkát
vállalnék. Érd.: 30/571-68-95.
Német nyelvből korrepetálás, felkészülés
nyelvvizsgára, érettségire anyanyelvi szin-
tű némettudással. Tel.: 20/433-61-19.
Kertkaszálás, bozótirtás, fűnyírás. Árkok,
porták, kertek vágását vállalom. 30/51-
57-495.
Szobafestést, mázolást vállalok. Érdek -
lődn i egész nap: 30/725-90-01.
Takarítást vállalok. 643-719.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást is. Békés, Hajnal u. 19.
30/85-81-911.
Cipzárcsere, javítás rövid határidővel.
Hajnal u. 19. 30/85-81-911.
Gépi hímzést vállalok. Érd.: 30/46-28-911.

EGYÉB
Komplett kisszerszámos halász felszere-
lés eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Eladó egy kék színű ágyneműtartós gyer-
mekágy 9000 Ft-ért. Telefon: 70/655-60-32.
Vezetékes, üzemképes gáztűzhely eladó.
Ára: 5000 Ft. Tel.: 30/467-13-39.
Tej és más tejtermékek, túró, tejföl kapható
Békésen a Bérenc u. 11. sz. alatt. Érdeklődni
személyesen vagy telefonon, időpont egyez-
tetés reggel és este. Tel.: 634-379.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/ 943-
41-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
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.
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.
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.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
180 Ft/db áron eladó Békésen. Tel.: 30/
433-79-89.
Takarmánybúza és kukorica eladó Bé ké -
sen. Tel.: 30/433-79-89.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Robi 55 és Robi 156 típusú rotakapára
szerelhető vízszivattyú öntözéshez, falra
szerelhető gáz vízmelegítő, és vezetékes
gáztűzhely eladó. Békés, Szamos u. 4.
Nyár tüzifa és rönk 1,25 és 2,5 m méret-
ben eladó. 30/415-50-95.
Nagyon szép állapotú szobabútor olcsón
eladó. Ugyanitt férfi versenykerékpár
(Gepida) eladó. Érd.: 70/366-87-96.
Eladó megkímélt állapotú 20-as BMX
Mongoose kerékpár. ár: 25 ezer Ft.
Érdeklődni a délutáni órákban a 20/80-
39-575-ös telefonszámon.
Egy pótkocsi mennyiségű sertéstrágya
ingyen elvihető (Békés). Tel.: 30/232-29-89.
Villanyos morzsoló, burgondi vágó, Robi
rotációs kapa, ipari áramú nagydaráló,
220-as kisdaráló, kézidaráló, 220-as vil-
lanymotoros vízszivattyú, keresztfűrész,
egysoros kukoricavetőgép és egy kézi

tolókapa eladó. Tel.: 415-055, késő este.
C-18-as gázkazán és egy betonkeverő
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 70/
779-15-17.
P4-es számítógép olcsón eladó. Tel.:
30/907-64-21.
Eladók: befont üvegek (10-25 literig), leán-
derek (rózsaszín, fehér, vajszín) 2 ezer-14
ezer Ft-ig, minden méretben, valamint
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel.: 416-
144. Cím: Békés, Deák F. u. 39.
Bontásból, beépíthető csempekályha
eladó. 2 m magas, 1 m x 1 m széles. Érd.:
634-787, 30/563-11-12.
Új német és cseh légpuskák már 17 ezer
Ft-tól eladók. Rosszat, régit beszámítok 10
ezer Ft-ig. Tel.: 20/22-85-866.
Gyapjú perzsaszőnyeg 3x4 m-es megkí-
mélt állapotban eladó. 70/341-58-35.
Eladó egy 28-as női kerékpár, 2 db iker-
ablakra való jó állapotú redőny, 1 db pan-
nóniakerekes kézikocsi, 1 db lányka ágy-
neműtartós heverő, 1 db kétrészes, régi
típusú konyhaszekrény. Érdeklődni hét-
köznap a békési szociális otthon portáján,
hétvégén a Fáy u. 3. alatt.
Videómagnót cserélnék bármire. Tel.:
30/906-69-92.
Eladó egy Schwalbe motorkerékpár, 1 db
150 kilóig mérő mázsa. Tel.: 30/563-01-30.
1 000 literes, kétajtós Lehel mélyhűtő-
szek rény eladó. Irányár: 25000 Ft. Tel.:
30/366-75-82.
Békésen eladók: rekamiék, világos szek-
rénysor, ebédlő-tálaló szekrény, hokedlik,
centrifuga, hűtőszekrény, fotelek, egyebek.
Tel.: 70/234-64-19.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekami-
ék, heverők, fotelágy, kvarc elektromos
kályha eladó. Tel.: 30/439-92-62.
Eladó: 2 db heverő olcsón, Phillips kávé-
teafőző gyári csomagolásban. Tel.: 30/
384-92-65.
Eladó kecsketej és sajt, túró. Házhoz szál-
lítva is. Érd.: 70/222-10-48.
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. Négy -
személyes, kihúzható rekamié, két fotellel,
irányár: 15000 Ft. Tel.: 30/542-99-54.
Megvételre keresek megkímélt szép álla-
potban lévő palackos gáztűzhelyt palack
nélkül. Tel.: 20/216-28-60.
Egy db rekamié eladó. Érd.: 414-077.
Üvegezett ablakszárnyak 60x135 és
66x195-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 csomagolás-
ban, ára 45 ezer Ft. Érd.: Békés, Szabó D.
u. 27/1. (bejárat a Révész utcáról)
Újszerű állapotban lévő lovaskocsi eladó,
egy ló után is. Irányár: 70 ezer Ft. Tel.:
30/85-81-911.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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: MÁJUS 25.

„A májusi eső aranyat ér”
tartja a közmondás, és ez
most, amikor az április igen
száraz volt, fokozottan érvé-
nyes. Ha hiányzik a csapadék,
nekünk kell gondoskodni róla.
Az ősszel felásott, felszántott,
hantosan hagyott terület job-
ban megfogja a téli csapadé-
kot, tavasszal egy boronálás-
sal, vagy gereblyézéssel elsi-
mítjuk a talaj felszínét, így a
talajban lévő nedvességet job-
ban megőrizzük.

Az öntözővíz származhat
kútból, csatornából, vagy élő-
vízből. Minden esetben meg
kell győződni annak tisztasá-
gáról. Ha kútból öntözünk,
érdemes előbb egy medencébe
felszivattyúzni, a napon fel-
melegszik, és veszít a nitrát
tartalmából. 

A legjobb öntözési mód a
csepegtető öntözés, kaphatók
különféle komplett rendszerek,
szűrőberendezéssel ellátott be -
rendezések, ahol a műanyag

cső teljes felülete izzadja ki a
vizet. Ebben az esetben a leg-
kevesebb a vízveszteség. 

A legjobb öntözővíz az eső-
víz. Ma az esővíz legnagyobb
része a csatornákban elfolyik.
Érdemes összegyűjteni, és azt
használni öntözésre. Szárazság
esetén szükséges a gyümölcs-
fák öntözése is. A fák tövén
tányérokat alakítunk ki és
rendszeresen öntözzük. A sza-
móca talaját takarjuk fű
kaszálékkal, ez védi a gyü-

mölcsöt a szennyeződéstől. 
A hidegre érzékeny növé-

nyeket érdemes a fagyos szen-
tek után kiültetni, vetni. Ezek
a paprika, paradicsom, tök és
uborkafélék, babfélék. 

Virágzás előtt szedjük a
csalán leveles hajtását, amely-
ből esővízzel töltött hordóban
permetezésre alkalmas levet
áztathatunk. Tízszeres hígí-
tásban a nö vények tövére
tápoldatként öntözzük.

Dacziné

Kerti Kalendárium
MÁJUS

Akarsz kedvezményes 
percdíjakon mobilozni?

15 Ft-os percdíj, 
bármikor bármilyen

hálózatba.
Egymás között ingyen. 

Hívjál bátran!
Telefon: 70/42-49-813

– A városi kulturális központban roma nyelv és kul-
túra ismereti képzés indul. Az 50 órából álló tanfolyam
oktatója Varga Zsolt. Részvételi díj: 50 Ft/óra. Tájékoztató
május 22-én 10 órakor a kulturális központban. 

– Mucsi András önkormányzati képviselő kezdemé-
nyezésére a polgármesteri hivatalban gyűjtőládát szeretnének
felállítani, ahol az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. ügyfelei leadhatnák a
gázóraállást bejelentő lapot. A képviselő kéri azokat, akik
egyetértenek a kezdeményezéssel, forduljanak hozzá levélben,
amelyet majd továbbítani fog a szolgáltató céghez. Levélcím:
Mucsi András képviselő, Polgármesteri Hivatal, 5630 Békés,
Petőfi u. 2. Emellett aláírást is szeretnének gyűjteni.

Rövid hírek Békésről
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Vitán fölül állítható, hogy az egyik legis-
mertebb magyar bor a Bikavér. Mindjárt kettő
is van belőle, Szekszárd és Eger pincéiben
terem, egy évig érlelik hatalmas tölgyfa hor-
dókban. Szép mondája van: a várat ostromló
törökök ellen küzdő magyar vitézeknek hozat-
ta elő a kapitány, s állítólag az futamította meg
az oszmánt, hogy az arcukról ingükre lecsorgó
italt vérnek nézték, s ettől megrémültek.

De hát arany-e mind, ami fénylik?
Már az ókorban írtak a bikavérről: öreg

barátunk, Hérodotosz úgy tartja, Kam bü -
szész, a perzsák királya ezzel mérgezte meg
ellenfelét, az egyik fáraót. Ha bort adott
neki, a fáraónak derekas fogyasztással kellett
rendelkeznie. De ha nem bor volt, mi lehe-
tett valójában? Nem tűnik körmönfontnak a
magyarázat: a bikavér a bika vére volt.
Ugyan önmagában ez nem mérgező, mégis
hihették ártalmasnak. A keleti vallások

kitüntetett állat-istene a bika, mely a nyers
erőt, a szilajságot testesíti meg, s azok szá-
mára, akik e vallásokba nincsenek beavatva,
feltételezhetően halálos, hiszen az isten
megbosszulja a profán közeledést.

Néhány évszázad múlva egy valóban
bódító, mérgező anyagot neveztek bikavér-
nek, amelyet mérgezésre és arra is használ-
tak, hogy a jósláshoz transzba essenek.

A bor neve pedig – sajnos! – csak 1846-
ban fordul elő, de nem egy konkrét fajtára,
csupán metaforikusan az erős vörösborra
vonatkoztatva. És ez még mindig nem az
általunk ismert Bikavér… ugyanis azt a
néhány szőlőfajtát, amiből az ismert bor
készül, csak a múlt század elején lefolyt filo-
xérajárvány után hozták be Magyarországra.

Most már mindent tudunk a bikavérről –
csak az nem, milyen bort ittak azok az egri
vitézek…               Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
KIS MÉRTÉKBEN GYÓGYSZER…

Május 22. péntek 9:30-13 óráig
Egészségnap ingyenes szűrővizsgálatokkal és
előadásokkal, és biotermék kóstolókkal. Szer -
vezi: Békés és Környéke Biokultúra Egyesület és
a Mentálhigiénés Egyesület.
Agrár-innovációs központ (Kossuth tér 3.)

Május 22. péntek 14 óra
Cukorbetegek Egyesülete klubnapja. Téma:
Cukorbetegek és epebetegek diétája. 
Nyugdíjasok Háza

Május 22. péntek 18 óra
A KÉSZ politikai fóruma. Részleteket lásd a 4.
oldalon.
Kulturális központ

Május 23. szombat 8 órától
Tavaszi kerítés- és korlátfestés. Festéket és
szerszámokat a város ad.
Sportpálya és Május 1. Park

Május 23. szombat 11 órától
Országos szivacskézilabda elődöntő, a Békési
FKC mérkőzései: 11:30, 12:30 és 13:30-tól.
Este hat órától a Békési FKC felnőtt csapata
utolsó hazai bajnokiját játsza. 
Sportcsarnok

Május 23. szombat 16 óra 
KÉSZ-díj átadása. Résztelek a 4. oldalon. 
Galéria díszterme

Május 23. szombat 17 óra
Pirkadattól alkonyatig – Belencéres
Néptáncegyüttes Gálaműsora. Belépő: fel-
nőtt 500 Ft, gyerek 250 Ft.
Kulturális központ

Május 26. kedd, 8-11.30 óráig 
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Nyugdíjasok Háza

Május 26. kedd 18 óra 
„Élhető világ” előadássorozat. Takáts Péter:
Kulturális kreatívok és lehetőségek a válságban.
Kulturális központ

Egészségnapok a Dózsa György utcai Idősek
Klubjában (Dózsa Gy. u. 36.)
Május 26. kedd 13-15 óra Véradás
Május 27. szerda 9:30-10:30 Kocsor Andrea pszi-
chológus előadása: A támogató közösség, mint
lelki és testi egészségvédő tényező.
10:30-tól Kipróbálható a Ceragem masszázságy
és Tóth Lajosné gyógymasszőr is várja az érdek-
lődőket.
13 órától Dr. Farkas István háziorvos előadása:
Időskori betegségeink megelőzése, kezelése.

Május 27. szerda 14:30 óra
Dr. Bogár László közgazdász professzor előadása
időszerű gazdasági és politikai kérdésekről. 
Kulturális központ

Május 27. szerda 17 óra
Kertbarát Kör találkozója. Kertészeti konzultá-
ció, majd szalonnasütés.
Tájház udvara

Május 27. szerda 18 óra
Politikai fórum. Kövér László, a Fidesz Országos
Választmányának elnöke: „Az MSZP-s csomag
következményei.”
Kulturális központ 

Május 29. péntek 14:30
S. Turcsányi Ildikó régész-történész előadása:
Piramisok itt és ott. Részletek a 4. oldalon.
Galéria közművelődési szobája

Május 30-31. szombat-vasárnap egész nap
III. Nefelejcs Vigalom. Plakátja a 4. oldalon.
Tájház (Durkó u. 8.)

Május 31. vasárnap 14-18 óra
Városi gyermeknap: játékos ügyességi vetél-
kedők, kézműves foglalkozások, bábelőadás,
pünkösdi király és királyné választás, táncház
Erzsébet-liget

Június 6-7. szombat-vasárnap egész nap
Békési Szilvapálinka ünnep.
Pálinkafőzde (Gőzmalom sor)

Június 7. vasárnap 6-19 óra
Európai Parlamenti választás. 
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A Farkas Gyula Közok -
tatási Intézmény Diákönkor -
mányzata április 30-án meg-
szervezte a már hagyománnyá
vált Diáknapot. A diákok és
tanárok is több mint húsz
különböző érdekes programot
tudtak meglátogatni. Volt fő -

zőverseny, célba dobás, szumó
birkózás, számítógépes kari-
katúra készítés, szimulációs
játék, biciklis ügyességi ver-
seny, és a végzős diákok
„bolondballagása” a Farkas
Parádé. A rendezvénynek dél-
ben lett vége egy koncerttel és

az eredményhirdetéssel. Ezen
a napon jelentették be, hogy
az iskola tanulója, a 10. osztá-
lyos gimnazista, Mucsi Niko -
lett lett az új diákpolgármes-
tere a városnak.

Simondán Vilmos, 
10/F osztályos tanuló

Diáknap a Farkas suliban

A Magyar Cserkészszö vet -
ség dél-magyarországi kerü-
lete az idén ötödik alkalom-
mal rendezte meg az 1879-es
szegedi árvíz emléknapját.
Az immár megszokott hely-
szín a Dóm tér volt, ahol a

regisztráció szerint kb. 800
cser kész sorakozott fel az
ünnepélyes megnyitóra Bács-
Kiskun, Bé kés és Csongrád
megyéből. Nagy örömünkre
a vajdasági magyar cserké-
szek szabadkai küldötteivel is

találkoztunk, akikkel több
éves barátság fűz össze közös
táborozásaink ré vén. Nehéz
volna a csapatokat megnevez -
ni, csak annyit, hogy Bé kés -
ről a Bocskai és Hunyadi csa-
pat képviseltette magát 50

cserkésszel. Érde kes ség nek
tűnt az a (talán gyomai) fiú,
aki karjelzése alapján a vitéz
nagybányai Horthy Miklós
csapat tagja volt.

Különböző foglalkozásokon
lehetett részt venni. Főzés,

kézművesség, íjászat, csocsó,
sakk, gátépítés, egészségügyi
bemutató, toronylátogatás, lo -
vaglás, történelmi ismeretek,
kovácsolás, nyomozó játék.
Ebédre virslit és teát kaptunk.
Sajnos, a teljes napi programot
ezúttal is csak a helybeliek és
közelben lakók élvezhették.
Mi nem vehettünk részt az
éjfélig tartó városi rendezvé-
nyen, indulnunk kellett, hogy
sötétedésig hazaérjünk. Ám
kaptunk egy nagyszerű aján-
dékot a természettől: ezúttal
kifogástalan tavaszi időjárás
volt a korábbi esős, szeles,
havas napokkal szemben.

Vidám hangulatban, az ese-
ményeket emlegetve zötykö-
lődtünk a buszon, szinte észre
sem vettük, hogy végére
értünk a kellemes napnak. De
előttünk a folytatás, a tavaszi
portyák és álmunk (ha lesz
pénz) az idei nagytábor.

Dr. Budur Lajos,
1118. sz. Hunyadi János 

Cserkészcsapat (Békés)

Békési cserkészek Szegeden

Megválasztották az iskola legerősebb diákját is
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Horgász
szemmel

Az állandóan fejlődő hor-
gászkultúránkban nem csak a
főtt kukoricának jut szerep.
Rengeteg egyéb magtípus
van, amit szintén kedvelnek a
pontyfélék. Használjunk
apróbb etető magvakat: a főtt
ízesített búzát, olaj és aroma
tartalmú kendermagot (ez
kedvelt tápláléka az amur-
nak). Vannak nagyobb mére-
tű magvak: tigrismogyoró,
pirított mogyoró, csicseribor-
só, ezeket a keményebb mag-
vakat nem igazán kedvelik a
törpeharcsák, tehát azokban
a tavakban, ahol a törpehar-
csa uralkodó, ezekkel a mag-
vakkal lehet szelektálni a tör-
peharcsák közül a pontyot,
amurt. Persze horgon is eze-
ket a magvakat kell alkal-
mazni. A bolti forgalomban
szintén kapható tigrismogyo-
róból a falánk törpeharcsák
nem tudnak táplálékot sze-
rezni. Aki ilyen problémába
ütközik, annak nyugodt szív-
vel ajánlom.

Szekerczés Sándor

FŐTT MAGVAK

SPORTTUDÓSÍTÁSOK

A versenyre, melynek a főtéri grund és környéke adott ott-
hont, Békéscsabáról (Degré utca), Gyuláról (Reménysugár
Egyesület), Tarhosról, továbbá Sarkadról, Pusztaföldvárról,
Kétegyházáról érkezetek gondozottak. E települések szociális
ellátó szervezetei évek óta szoros kapcsolatot ápolnak egymás-
sal. A versenyek előtt a sportolók bemelegítettek a Linea
Aerobik Klub tagjainak segítésével, majd kiváló hangulat mel-

lett futásban, kosárra dobásban és kapura lövésben, helyből
távol ugrásban, tömöttlabda dobásban, rollenezésben és kötél-
húzásban mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat. A legjob-
bakat egyénileg is díjazták, de volt csapatértékelés is. A csapat-
verseny eredménye: 1. Békéscsaba (Degré utca) 2. Békés (Derűs
Ház) 3. Tarhosi klub és a békési Végvári klub közös csapata.

Amint megnyitójában Izsó Gábor polgármester, továbbá az
egyik szervező, Izsóné Szabó Éva elmondta, a tervek szerint a
versenyt minden tavasszal megtartják.                           Sz. K.
Az I. Derűs Kupa szponzorai: Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egye sület,
Drucker pékség, Ezüsttoll papír-írószer kereskedés, Faragó Péterné,
Tarcali Zoltánné, Laudiszné Liszkai Ágnes, Nagy György és családja,
Nagy Lajos cukrászat, Pipitér Húsdiszkont (Békéscsaba), Linea Fittness,
Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége, Sportcsarnok.
Szervező: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, Derűs Ház.

Békéscsabai győzelem
az I. Derűs Kupán

Nagyszabású sportrendezvényt tartottak fogyaték-
kal élőknek Békésen, a szociális szolgáltató köz-
pont szervezésében. A kupa Békéscsabára került.

Kézzelfogható közelségben
az elérhető sportágak

A Polgármesteri Hivatal és a békési sportszervezetek május 8-
án második alkalommal rendezték meg a Békési Sportágbörzét.
Az időjárás kegyes volt a szer-vezőkhöz, a kibővített helyszínen
(Sportcsarnok mellett a grund és az Élővíz-csatorna is látnivalót
kínált) napsütéses, szép idő várta a nagyszámú közönséget. Az
iskolai csoportok mellett sok felnőtt, családos érdeklődő is volt. 

Bővült a kínálat is, hisz idén már 14 sportszervezet képvisel-
tette magát a rendezvényen. A standokon videó vetítés, fényké-
pek, érmek, kupák szórólapok, játékos feladatok várták az ér -
dek lődőket. Eszközöket lehetett megnézni, kipróbálni edzők,
válogatott, neves versenyzők segítségével. Itt volt Klam pár
Tibor (asztalitenisz), Bak Ádám (kajak-kenu), Hortobágyi
Anikó (atlétika), Csató István (súlyemelés).

A sportszervezetek mellett jelen voltak a Békési Kistérségi
Iroda munkatársai, akik a kistérségben lévő szabadidős túralehe-
tőségeket népszerűsítették, és a tavalyi évhez hasonlóan most is
lehetett kedvező áron sportruházatot, sporteszközöket vásárolni.

– Mióta és mennyi „kézi-
labda palánta” nevelkedett a
kezei között?

– 1966 szeptemberétől 2003
nyaráig egyhuzamban évente
25-30 gyerek. Ki lehet számol-
ni! Több mint 800 gyerek.

– Eredményei ebben az
időben?

– Büszke vagyok a ’84-85
tanévre, amikor a szakosztály
szünetelt, és az utánpótlás
újraindításának részese lehet-
tem. Az eredmények sem ma -
radtak el: a megyei selejtezők-
től az országos döntőkig min-
denhol szerepeltünk csapata-
immal nem egyszer. Nemzet -
közi tornákon is sokszor részt
vettünk. Az érdem azonban
nem csak az enyém, hanem
elsősorban a kiválasztott gye-
rekeké, és a segítő szülőké.

– Miért maradt ki az
elmúlt öt év, és hogy került

ismét vissza a klubhoz?
– Kimaradásom oka egysze-

rű, nem tartottak igényt rám,
és igazából - ahogy láttam – az
utánpótlásra sem iga zán. A
„visszatérésem” Pol gár Zoltán
ügyvezető és Ká das László
utánpótlás szakág vezető hívá-
sára történt. Első szóra nagyon
szívesen, és öröm mel jöttem a
gyerekek közé.

– Lesz-e ön szerint Békés
ismét utánpótlás fellegvár?

– A klub vezetése felvázolt
egy olyan hosszú távú elkép-
zelést, amit hallva teljes bizo-
nyossággal állíthatom, hogy
eléri célját e tekintetben. Na -
gyon jó feltételek mellett,
megfelelő létszámmal és mód-
szerekkel dolgozunk. Már egy
év munka után 3 megyei dön-
tős, 2 régiódöntős, és 2 orszá-
gos elődöntős csapatunk van.
Nyolc-kilenc éveseink az

országos elődöntőben vannak.
Nagyon jó lehetőség, és előre-
lépést jelent a rég áhított
sportiskola 2010-es beindítá-
sa. Véleményem szerint csak
profitálhatnak ezzel az isko-
lák, a szülők, gyerekek, és
nem utolsó sorban a BFKC is.

– További célok, tervek?
– Rövid távú célunk május

23-án hazai környezetben
továbbjutni az országos elő-
döntőből az országos döntőbe
a szivacskézisekkel. Hosszabb -
távú tervek az említett sport-
iskola segítségével minél több
saját nevelésű gyerek beépíté-
se a felnőtt csapatba.

Harminchét éve a békési kézilabda
utánpótlás szolgálatában

Majdnem négy évtizede tanítja, oktatja, edzi a
békési kézilabdás gyerekeket Gécs Mihály testne-
velő, edző. Pár év kényszerű mellőzést követően az
új szakvezetés hívására első szóra ismét a Békési
KFC utánpótlás csapatai szakmai stábját erősíti, a
lelkes munka eredményei máris megmutatkoznak. 

Idén valamivel több mint 20
millió forintot szán a város
sportra, ebből a sportszerveze-
teknek juttatandó összeg 17
millió forint, a többi pénzből
diáksport és tömegsport ren-
dezvényeket tartanak. Ebben a
félévben kétmilliós támogatást
kapott az asztalitenisz szakosz-
tály, ez a legjobban szponzorált
sportág jelenleg a városban a
listán szereplők közül. A legke-

vesebb a lövészeti szakosztály-
nak jutott 50 ezer Ft.

Az első félévre eső összegek
szakosztályonként: Békési TE
Asztalitenisz Szakosztály 2
millió Ft, BTE Ökölvívó
Szakosztály 200 ezer Ft, BTE
Súlyemelő Szakosztály 100
ezer Ft, BTE Sakk Szakosztály
210 ezer Ft, Békési ÁFÉSZ SE
(női kosárlabda) 600 ezer Ft,
Békési Szabadidős Sport Klub

(férfi kosárlabda) 600 ezer Ft,
Békési Diákok Atlétikai Club -
ja 550 ezer Ft, Békési Kajak-
Kenu Club 1,6 millió Ft,
Békési Futball Club 1 millió
850 ezer Ft, Női Kézilabda
Torna Egylet 325 ezer Ft,
Linea Aerobik Klub 75 ezer
Ft, Surman Box Club 240 ezer
Ft, MTTSZ Területi Lövész
Tömegsportklub 50 ezer Ft,
(Tartalék: 100 ezer Ft).

Húszmilliónál több jut sportra
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