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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Belencéres sikerek
Olaszországban
2. oldal
Nyerjen jegyet a Kárpátia koncertre!
3. oldal
Nagykorú lett a
Zrínyi Ilona Matematika verseny 4. oldal
Ünnepség Irányi Dániel szobránál 7. oldal

A békésiek vásároljanak
békési termékeket

Március 15. vasárnap

MÁRCIUS 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
MÁRCIUS 14-21.
Levendula Patika (Csabai 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

Vásároljunk békési termékeket, kéri a polgármester. A felvétel a piacon készült.

Az utóbbi napokban felhívással fordult minden
békési polgártársához Izsó Gábor polgármester,
melyben kért minket, hogy lehetőség szerint vásároljunk helyi termelőktől származó termékeket.
„Eljött az ideje, hogy kiemelten értékeljük
mindazok munkáját, akik Békésen munkahelyeket tartanak fenn, vagy mindennapos munkájukkal ellátnak bennünket élelmiszerekkel,
fogyasztási cikkekkel. Tartsuk szem előtt vásárlásaink során érdekeiket, vásároljunk békési

termékeket! Hiszem, hogy a békési piacon vagy
helyi termelőktől, iparosoktól vásárolva valamennyien segíthetünk a magunk módján.
Városunkban mind a termelők, mind a szolgáltatók széles palettája áll rendelkezésünkre.” –
áll mások mellett a felhívásban, amely a világgazdasági válsággal indokolja az összefogást.
Olvassák el Izsó Gábor közleményét teljes egészében lapunk 3. oldalán, valamint olvasóink véleményét a 4. oldalon, a Hiteles köz-beszéd rovatban.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FEBRUÁRI ÜLÉSÉRŐL

Testvérvárosoktól a közmunkáig
Elkészült Békés közfoglalkoztatási terve, az eddigi
együttműködést megtartva
és erősítve, új utakat keres a
város a külkapcsolatok területén. Egyebek mellett
ezekről a kérdésekről tárgyalt legutóbbi ülésén a békési képviselő-testület.
A szokásoknak megfelelően
a napirendek közül elsőként
az elmúlt testületi ülés óta történt eseményeket vette számba a békési képviselő-testület.
Az Izsó Gábor polgármester
által összeállított anyag több
témát is érintett, amelyek közül az egyik legfontosabb talán
az, hogy a kivitelező cégnek
átadták a munkaterületet az
uszoda építéséhez. Emellett a
tájékoztató foglalkozott a Békés-tarhosi Zenei Napokkal is.

Igen emlékezetes nap lesz 2009. március negyedike a Békésen
élő, mindössze 19 éves Cifra Anita számára.
A fiatal tehetség, aki a Békéscsaba NBI-es női csapatában
játszik, ezen a napon mutatkozott be a nemzetközileg is magasan jegyzett magyar női felnőtt kézilabda válogatottban. A színhely Ózd, 1500 néző, Pannon Kupa, az ellenfél Szlovénia, és
37:25 magyar győzelem. Gratulálunk!
A válogatott játékossal a következő lapszámunkban interjút közlünk.

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL

Gyógyszertári
ügyeleti rend

MÁRCIUS 21-28.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Békési lány a magyar női
kézilabda válogatottban!

A Békés-tarhosi Baráti Kör a
közelmúltban a városházán
egyeztetett Koszecz Sándorral,
a Békési Kulturális Központ
igazgatójával. Azt már a testületi ülést néhány nappal követő sajtótájékoztatón Vámos
László, a kulturális bizottság
elnöke jelentette be, hogy az
eddigi értékek megtartása
mellett a népzene és a népi
kultúra köré épül az idei rendezvényen.
– Az eredeti eszmeiséget és
értékeket megtartva, egy szélesebb közönség elérése is a
célok közé tartozik – hangsúlyozta a szakember.
A testület később tárgyalt a
város külkapcsolatairól is.
Mint ismert, Békés az erdélyi
Gyergyószentmiklóssal, és a
vajdasági Magyarittabéval

ápol testvérvárosi kapcsolatokat, ám amellett, hogy folyamatosan igyekszik javítani az
együttműködést, újabb irányokat is keres. Nagy segítséget jelenthet a település számára Csuta György festőművész, aki az ausztriai Mallnitz
városával segít erősíteni a
kapcsolatokat. Valószínűleg a
következő hónapok egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó
témája lesz az „Út a munkához” elnevezésű program.
Mint ismert, az országgyűlés
ezzel az elképzeléssel kívánja
átalakítani a segélyezés rendszerét. A rendszeres szociális
segélyben részesülők nagy
részének ezentúl közfoglalkoztatásban kell részt vennie,
azaz dolgoznia kell. Ehhez
készült el a város közfoglal-

koztatási terve, amelyet a február 26-i ülésen el is fogadott
a testület.
Az új szabályozással közel
ötszörösére emelkedik idén
azoknak a segélyezetteknek a
száma, akik részére kilencven
napig munkát kell biztosítania
Békésnek. Szakképzettségtől
függően önkormányzati intézményeknél közel nyolcvanan,
míg a közterületen tíz brigádba
rendezve dolgozhatnak majd a
programban résztvevők, akik
közül 38 főnek jelenleg még
nincs meg az általános iskolai
végzettsége. A feladathoz
ugyan 95 százalékos állami támogatást kap Békés városa, de
ez nem vonatkozik a dologi kiadásokra, melyhez saját forrásból mintegy 25 millió forintot
különített el az önkormányzat.

9 óra SZENTMISE A HAZÁÉRT a római katolikus templomban
9.15 óra ÜNNEPI ISTENTISZTELET a református templomban
9.45 óra ÜNNEPI TÉRZENE a Széchenyi téren (közreműködik: a Városi Ifjúsági Fúvószenekar)
10 óra HIMNUSZ
Ünnepi köszöntőt mond: Izsó Gábor polgármester
„Zúgjatok csak harangok” – a Békés Városi Színjátszó Stúdió műsora (összeállította: Pocsai Ildikó)
Közreműködnek a Belencéres Néptáncegyüttes
táncosai és a Békési Szabadidős Lovas Klub tagjai
KOSZORÚZÁS a Forradalmi Emlékműnél
SZÓZAT
Az iskolák, valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület képviselői koszorút helyeznek el a város lakossága nevében is Irányi Dániel, Kossuth Lajos és Széchenyi István szobránál.
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Levél a „nyugtatókról”
Kedves Gellért*!
Ön arra kér, írjak röviden tanulságos és útmutató cikket a „nyugtatókról”. Bevallom, a kérés elég nagy ellenállást váltott ki bennem, mert úgy gondolom, hogy amit
erről pár sorban mondani lehet, az már unásig ismert,
másrészt a kérés újra égetővé tett egy fel-fellobbanó szégyenkezést és vívódást nálam.
Szerintem ma már teljesen közismert, hogy „nyugtatót”, feszültség-, szorongásoldót csak terápiás (gyógyító)
adagban és korlátozott ideig - általában néhány naptól
legfeljebb néhány hónapig!- szabadna szedni. Az indok
lehet: minden olyan, az egyén védekező erejét meghaladó
súlyos – „negatív” – életesemény, mint egy közeli hozzátartozó halála, a munkahely elvesztése, egzisztenciális
(megélhetési) fenyegetettség - tehát általában válság- (krízis-) helyzetek, de gyakori indok a fokozott szorongásra
való „alkati” hajlam is, az újabban divatos szóval pánikbetegségnek nevezett állapot.
Mire szolgálnak ilyenkor a „nyugtatók”, a szorongásoldók? Arra, hogy az idegrendszer ne égessen el fölösleges
energiákat, segítsék a regenerálódást - és természetesen
enyhítsék a brutális stressz okozta lelki szenvedést.
De – s itt jön az ember-lét s az orvos dilemmája.
Elkerülhető-e minden szenvedés? Megsegíti-e egy további
fél marék gyógyszer a rossz házasságot, vagy csak a meghunyászkodásban segít? Mint állampolgárt okosan, megfontoltan tűrővé tesz, vagy csak elkábít és kioltja a küzdőképességem, míg végignézek a napról napra pusztított
országon? Kudarcok, megnyomorító élethelyzetek ellen
nyilván csak addig lenne szabad gyógyszert szedni, míg
vissza nem nyerem a cselekvő énemet. Ehhez persze - az általános orvoslás és a pszichiátria szabályai szerint - orvosi
segítségre is szükség lenne, lelki vezetésre és erősítésre,
gyakran heti két-három alkalommal pszichoterápiára, „ülésenként” 30-50 percben.
Ez az elmélet, a tiszta szakmai és erkölcsi kötelezettség.
A valóság pedig a napi 30-40 pszichiátriai beteg (még a
háziorvosoknál is tíz-tizenöt – úgy negyven, egyéb betegségben szenvedő között), kiknek túlnyomó többsége mint
jogos járandóságát követeli a „nyugtatót”. Azok „jogos
járandóságaként”, akiket ma Magyarországon állandó
bizonytalanságban tart a sors, akik nyomott, átvergődött
éjszakák után a tervezhetetlen jövőre, a szétroncsolt valóságra ébrednek. „Nehogy már ezt is elvegyék tőlem!” –
kéri, vagy követeli indulattal a szerencsétlen ember az asztal túloldalán.
És most mondom a szégyent, az orvos szégyenét:
bizony, ha csak a legkisebb indok is fennáll, én továbbra is
fölírom neki a gyógyszert. Fölírom, mert tragikus módon
igaza van! Mert emberként s állampolgárként legtöbbjük
olyan létbizonytalanságban él, hogy ez „jár neki”. Felírom,
he ezzel csak egy fokkal is enyhül számára a lét keserűsége. S fölírom a magam bűnéből, az agyonterhelt magyar
egészségügy „bűnéből” eredően is, mert nincs idő a lelki
erősítésre, a pszichoterápiára: tízpercnyi idő van 30-50
perc helyett!
Kedves Gellért! „Modus vivendi”, kényszerű létmód, amiben élünk, ahol a megmaradás, a túlélés kényszere gyakran felülírja a szabályokat. Bár a „szabály”, a szakmai és
erkölcsi cél nem lehet más, minthogy a beteg belülről
nyerjen erőt, hogy aztán szeretet-kapcsolataira, a
Teremtett Világ csodáira, de akár apró kis hobbijaira
támaszkodva mielőbb eldobja a „nyugtatók” álságos mankóit. Hogy később önerőből ki tudjon emelkedni a szenvedés magányából. Mert valóban a lélek magánya a legveszélyesebb, magányos lelkekből nem lesz család, nem lesz
közösség és magát megvédeni tudó nemzet. De a szereteten túl - s ezt Ön talán jobban is tudja nálam, aki „magyarokból” és „cigányokból” a munkahelyen egy békés,
együttműködő közösséget teremtett-, a szereteten túl ma
mintha egy kamikáze-bátorságra is szükség lenne, hogy az
ember a ránk fenekedő erőkkel szemben, mindenek ellenére
se adja fel.
Üdvözlettel
Szuromi Pál dr.
*Gyetvai Gellért, a Szent Lázár Alapítvány vezetője

Újabb nemzetközi sikert értek el
a Belencéres néptáncosai
Februárban idei első külföldi
szereplését Olaszországban teljesítette a Belencéres Néptáncegyüttes, amely olaszhonban
féléven belül másodszor vendégszerepelt.
Ezúttal azon a nemzetközi néptáncfesztiválon vettek részt, amit a szicíliai
Agrigentóban rendeztek a mandulafa
virágzásának alkalmából, immáron a 64.
alkalommal – tájékoztatta lapunkat
Barna Zoltán. Ezt az utat is, mint az elmúlt három év mindegyikét, a Belencéres Alapítvány szervezte és bonyolította
le. Ilyen messzire és ilyen nagy fesztiválra
korábban nem utazott az együttes. Már
út is nagy élményt nyújtott, hiszen a csoport megtekintette a Vezúv tövében feltárt Pompei romjait.
Agrigentóban a fesztiválon hat nap
alatt 19 együttes vendégszerepelt. A lengyel, görög, orosz, román, török, bulgár,
perui, ecuadori, a montenegroi, koreai,
amerikai (USA) és olasz csoportok mel-

lett Magyarországot a Belencéres képviselte. A szicíliai közönség hamar a szívébe zárta a békési fiatalokat és minden
lehetséges alkalommal hangos tetszésnyilvánítással kísérték produkcióikat. A
kimerítő héten hat menettáncot és nyolc
színpadi fellépést kellett teljesíteni, nem
ritkán éjjel.
– Külön öröm, hogy a fesztivál során
bemutatott táncaink és a táncegyüttesünk tánctudása alapján különdíjban
részesítették a békési Belencéres Néptáncegyüttest. A művészeti vezető Mahovics Tamás volt – nyilatkozta a titkár.
A díjat a helyi Kivanis Internatinal Club
szervezete alapította, minden évben egy

olyan tánccsoportnak ítélik oda, melynek
tánctudását és a népi folklórjának hiteles
képviselését a közönséggel közösen a legjobbnak tartanak.
Amikor kirándulni jutott idejük, városhoz közeli templomok völgyében, gyönyörű mediterrán környezetben, a több
ezer éves görög templomromokat nézték
meg, majd a napnyugtát a homokos tengerparton töltötték, gyönyörködve a tenger és az égbolt különös színeiben.
A szervezők jóvoltából a közeli Naro
városka fesztiváljára is eljutottak a
Belencéres tagjai, ahol még egy menettánc és egy színpadi szereplés várt a táncosokra. Az ottani teljesítményünket is
serleggel jutalmazták.
Az út megvalósulását támogatta:
Békés Város Önkormányzata, BékésDrén Kft, LISZ Kft, Békés Credit Kft,
Békési Pálinka Zrt., Rehabil Kft, és
Jenei Lajos egyéni vállalkozó.
A Belencéres Néptáncegyüttest működtető Belencéres Alapítvány adószáma: 18390557-1-04. Várják az adózók egyszázalékos felajánlásait.

Irodalmi
Kávéház
Immár harmadik alkalommal irodalmi kávéházát
rendezte meg február 23-án
este a KÉSZ békési szervezete, ezúttal elsőként a kulturális központtal közösen.
Ilyen sokan még egyik rendezvényen sem voltunk, sokakat vonzott a két roma költő,
Lakatos Gyula és Surman
László költészete. Az ő költeményeiket adta elő városunk jól
ismert nagyszerű versmondója,
Szeverényi Barnabás tanár úr.
Hatalmas művészi élmény volt
őt ismét hallgatni, ahogyan
interpretálta e két kiváló irodalmár szomorúságról, komorságról, „szétszakítottságról”, sőt
még tragikusabb eseményről,
magáról a roma holokausztról
szóló verseit. De azért az optimizmus is kicseng e versekből,
például az olyan sorokban,
mint: „Akad még ember, aki
azt mondja: barátom lettél.”
A Belencéres Néptáncegyüttes három tagja is fellépett e
rendezvényen, ifj. Szeverényi
Barnabás és partnere, Panyi
Katalin nagyecsedei cigánytáncokat táncokat táncoltak, őket
Bátori Sándor kannán (ősi
cigányzene hangszer), Mahovics Tamás, az együttes vezetője pedig gitárral kísért.
Az est folyamán a zenét,
mint azt már megszokhattuk,
Horváth Elek (bőgő) és Bánfi
Miklós (zongora) szolgáltatta,
szebbnél szebb jazz örökzöldekkel. Egyébként az irodalmi
kávéház ötletgazdája is Horváth Elek zenepedagógus.
Az elmaradhatatlan süteményeket ezúttal a Sipaki cukrászda jóvoltából fogyaszthatta
a közönség. Zsombok Imre

Békés Város Polgármesteri Hivatala közérdekű felhívása
A közelmúltban a Városházi Krónikával „A
Békési Fürdőért” Közalapítvány kuratóriuma
– kék borítékban - egy levelet küldött ki, mely
az épülő Békési Fürdő fejlesztésének támogatásáról szólt.
Ezúton hívjuk fel minden tisztelt lakos
figyelmét, hogy a levélben szereplő számlaszám nem jó!

Kérünk minden támogatót, hogy a kiküldött csekken lévő számlaszámot használja
készpénzbefizetéskor és átutaláshoz is.
Amennyiben a levélben szereplő számlaszámra már utaltak támogatást, a bank automatikusan visszairányítja a tranzakciót.
További információt, segítséget, tájékoztatást
a polgármesteri hivatal titkárságán kaphatnak.
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BÉKÉS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁSA
Tisztelt Békésiek!

Egy város, egy ország élete éppoly nagy változásokat, hullámhegyeket és mélységeket rejthet akár az emberi sors.
Önmagunkba tekintve valamennyien megtalálhatjuk
pályánk kiemelkedő szakaszait, de azokat a pontokat is,
amelyek kemény küzdelmet, sorsfordító erőpróbákat jelentettek számunkra.
Hazánk és benne mi is valamennyien, egy általunk eddig soha
nem tapasztalt gazdasági és morális krízis felé sodródik. Biztos
vagyok viszont abban, hogy mint oly sokszor a történelem
folyamán, most sem bízzuk magunkat az uralkodó áramlatokra. Meg kell próbálnunk alkalmazkodni az előttünk álló kihívásokhoz. Forduljunk még nagyobb türelemmel embertársaink felé, tanúsítsunk nagyobb odafigyelést azok irányába is,
akik magányosan vagy munka nélkül élve kénytelenek szembenézni a válság okozta problémákkal. Mindezek jegyében

tudatos, közös érdekeinket szem előtt tartó felelős döntéseket
kérek Minden Békési Polgártársamtól.
Eljött az ideje, hogy kiemelten értékeljük mindazok munkáját, akik Békésen munkahelyeket tartanak fenn, vagy mindennapos munkájukkal ellátnak bennünket élelmiszerekkel,
fogyasztási cikkekkel. Tartsuk szem előtt vásárlásaink során
érdekeiket, vásároljunk békési termékeket! Hiszem, hogy a
békési piacon vagy helyi termelőktől, iparosoktól vásárolva
valamennyien segíthetünk a magunk módján. Városunkban
mind a termelők, mind a szolgáltatók széles palettája áll
rendelkezésünkre. Ismerjük meg őket és jussanak eszünkbe
valahányszor ételt teszünk a család asztalára vagy iparos
munkára, szerelőre van szükségünk.
Figyeljünk egymásra, segítsük egymást fokozottan az előttünk álló nehéz időszakban!
Izsó Gábor, polgármester

A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapjáról
emlékezett meg Békés
Városunk első ívben szervezte meg a kommunizmus áldozatairól megemlékező rendezvényt.

2000-ben az Orbán-kormány döntött arról, hogy február 25-én a kommunista diktatúra áldozataira emlékezik
az ország. Ezen a napon hurcolta el 1947-ben a mentelmi
joga birtokában levő Kovács
Béla kisgazdapárti országgyűlési képviselőt.
A megemlékezést a főtéri
56-os emlékműnél a Városi
Kulturális Központ szervezte.
A megemlékezést Mészáros
Sándor önkormányzati képviselő tartotta, aki beszédében
utalt a kommunista ideológia
gyökereire, hatására, valamint a diktatúra embergyilkos arcára. Elmondta: összességében mintegy 100 millió
ember haláláért felelős a
kommunizmus.
– Róluk kellene megemlékezni, nem csak egy évben egyszer, hanem mindennap – fo-

galmazott a képviselő. Mint elmondta, különbséget kell tenni
áldozat és hős között, de áldozatnak kell tekinteni azokat is,
akik ha kellett tapsoltak, ha
kellett, csendben voltak. Hősnek olyanokat kell tekinteni,
mint Wittner Mária és Pongrácz Gergely. Az MSZP-t „kommunista-szocialista utódpártnak” minősítette. Beszédében
keményen bírálta a Gyurcsány
vezette pártot és kormányt, felróva nekik a történelemhamisítást, a december 5-ei népszavazást, a 2006. évi véres eseményeket, az ország kifosztását.
– Aljas módszereiket igyekeznek olyan tökéletességre
fejleszteni, hogy a népet, az
Istenadta szerencsétlent minél
mélyebbre és minél hamarabb
a teljes romlásba tudják dönteni. A mi közös feladatunk is,
hogy ezt ne tudják megvalósítani – fogalmazott. A megemlékezés végén az önkormányzat, pártot, társadalmi szervezetek koszorút helyeztek el a
forradalmi emlékműnél. Az
est a művelődési házban
Tomanek Gábor és színész
társai műsorával folytatódott.
Mucsi András

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Domokos Tibor és Kállai Erzsébet
Julianna.
Elhunytak: Lipcsei Ferenc
(78 évesen), Szöllősi Lajos
(76), Buzás Imre (61), Nyeste
János (64), Medve János (60),
özv. Nagy Gáborné (88),
Futaki Gáborné (67), Krizsán István (63, Murony),
Bereczki Lászlóné (68, Tar-

hos), Juhász István János
(70), Lendvai Andrea (30,
Murony), özv. Varga Jánosné
(97), Aleksza János (60), Kelemen László (85), Hanczár
Sándor (87), özv. Nagy Imréné (86), Szabó László (64,
Tarhos).

Nyerjen Kárpátia
koncertjegyet
a Békési Újságtól!
Március 27-én, pénteken 21 órától koncertezik
Békésen a Sportcsarnokban a legismertebb nemzeti
rock zenét játszó együttes, a Kárpátia. Jegyek elôvételben 1900 Ft, a helyszínen 2100 Ft-ért kaphatók.
Nyerjen jegyet most a Békési Újsággal! Adjon jó
választ az alábbi kérdésre, a válasz betûjelét (valamint
saját nevét) küldje el SMS-ben erre a számra március
20-ig: 30/ 432-20-30.
A két nyertest, akik fejenként egy-egy jegyet nyernek
a békési koncertre, telefonon értesítjük március 22-ig.
A nyertesek nevét március 25-i lapszámunkban megjelentetjük.
KÉRDÉSÜNK:
Mi a címe a Kárpátia legutóbbi (2008-ban megjelent)
lemezének?
a. Piros, fehér, zöld
b. Istenért, hazáért
c. Idôk szava

Je g y z e t

Kaméleon
Pálmai
Tamás

Ez a fura nevű és kinézetű
jószág amolyan gyíkféle.
Amolyan, de nem akármilyen, hisz tisztátalan állatnak tartják, sőt, az állatszimbolikában az ördög jelképe. Miért is vajon? Talán
épp különleges adottsága
miatt, mely lehetővé teszi,
hogy színével a környezethez alkalmazkodjon, idomuljon, s így észrevétlen
maradjon, helyesebben ne
tűnjön fel, még érthetőbben, hogy eredendően odavalónak tűnjön, ahol épp
van, bár tulajdonképpen
öncélú befurakodott csupán. Magyarán köpenyegforgató a lelkem, épp úgy
mint kortárs politikai életünk jó pár szereplője.
Mert vannak egypáran, kik
úgy cserélgetik mundérjukat, mintha csak alsónadrágot váltanának. Őket semmi más nem érdekli csak
saját maguk, kizárólag csak
saját zsebük teletömése, a
karrier, a „megélhetés”.
Nekik semmi sem szent.
Nem ismernek sem Istent,
sem embert. Átgázolnak
mindenen és mindenkin
kíméletlenül. Nem válogatnak az eszközökben, sem
abban, hogy kivel szövetkeznek. Belsejükben a lélek
helyett rideg számítás, önzés lakozik. Általában nem
túl okosak, de elég ravaszak, kitartóak (de csak a
sarokba szorításig, a patkánnyá válásig) és elég buldog természetűek – no nem
a hűségben – ha céljaik eléréséről van szó. Tipikusan
a szemedbe mosolyogó fajta, kezet fog, akár két kézzel is, közben hátba szúrat.
Igen, szúrat, nem szúr. Ahhoz túl gyáva. Tervének végrehajtóját viszont könyörtelenül elárulja és feláldozza,
ha érdeke úgy kívánja.
Általában nehezen felismerhetőek, épp színváltó
képességük miatt, ezért
picit jobban oda kell figyelni. Ám a szavaik és tetteik

közt előbukkanó ellentmondások előbb-utóbb elárulják őket. Szemrebbenés
nélkül hazudnak szemedbe
ha kell, állítanak és tagadnak bármit ma, és ezek
ellenkezőjét holnap ha érdekük ezt diktálja. Bizonyára sokunknak beugrik
egy-egy név, arc ha a fenti
sorokat olvassuk. Természetesen akár kinek-kinek
más, hisz – sajnos – sok van
belőlük a közéletben.
Mit lehet tenni velük, ellenük? Először is fel kell
ismerni, néven kell nevezni
őket és közzétenni dolgaikat, mert a nyilvánosságot
csak akkor szeretik, ha épp
dicsfényt fon köréjük, de ha
a fejükön levő vajat is megolvasztja, akkor messzire
kerülnék.
Régebben panaszkodtam valakinek, hogy néha nyomaszt jelenlétük, és azt az
első hallásra megdöbbentő
tanácsot kaptam, hogy
hunyjam be a szemem, gondoljak rájuk és szeressem
őket. Szeressem őket, mert
negatív érzelmeik, elvetemültségük, gonoszságuk
egyetlen ellenszere a szeretet, ez a legnagyszerűbb, legemberibb, legpozitívabb érzelem. Nem szabad azonosulni gondolataikkal, biohullámaikkal, mert uralkodni akarnak rajtunk, hanem
igenis – mint mondtam –
meg kell próbálni (bármenynyire is nehezen kivihetőnek
tűnik) őszintén szeretni
őket. Szeretni és megbocsátani, de mindeközben tapodtat sem engedni abból az
erkölcsi alapállásból ami
ránk, köznapi civilekre kell,
hogy jellemző legyen.
Sem Isten, sem Jézus nem
pátyolgatva, nem babusgatva szeret minket, hanem
szívmeleg komolysággal,
nevelve, jellemünket folyamatosan faragva. Így cselekedjünk mi is. Mert ugyan
kutyából nem lesz szalonna, sem kaméleonból pozitív szimbólum, de tévúton
járóból lehet még igaz
ember. Vagy legalább másnak már ártani nem tudó
valaki a margináliákban...
Már ez is valami. Jó munkát hozzá!
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Hiteles köz-beszéd
MIT SZÓL A POLGÁRMESTER BÉKÉSI
TERMÉKEKET VÉDŐ FELHÍVÁSÁHOZ?

KÖRÖZSI GÁBORNÉ

DÁVID MÁTYÁS

őstermelő

ny. iskolaigazgató

Jó ötletnek tartom, mindenkinek érdeke lenne, de
mivel az embereknek egyre
kevesebb a pénzük, inkább
ott vásárolnak, ahol olcsóbb. Sajnos egy őstermelő
nem tud árban versenyezni
a nagy boltokkal. Nálam a
piacon azok vásárolnak,
akiknek a minőség és a személyes ismeretség fontos.
Amit én árulok, azért felelek is. Próbálkoztam boltba
bejutni az árummal, de túl
szigorú a szabályozás, ezért
nem sikerült.

A legfontosabb a tejtermék és a zöldségfélék esetében lenne, hogy az előállítóknak biztos piaca
legyen. Ebben a városvezetésnek további szerepet
kellene vállalnia. A boltok
zöldség-gyümölcsből szépet kínálnak, és mivel
dömpingáron szerzik be,
nem lehet alámenni. Én
tavaly abbahagytam a hobbikertészkedést, mert nem
lehetett már a piacon sem
eladni az árut. Egyszerűen
nem érte meg.

KOVÁCS TAMÁS

NÉMETHNÉ
FRIDRICH ÁGNES

egyéni vállalkozó

A gondolat jó, de érzésem szerint ebben a térségben kivitelezhetetlen. Itt a
piacon az olcsóbb terméket
lehet eladni, a minőség nem
számít. Az emberek zömében napról napra élnek.
Talán van egy réteg, amely
meg tudja vásárolni a drágább terméket is, a háziipari árut, talán még azt figyelik, hogy békési legyen, de
ők sem tömegesen, parancsra. Azt hiszem, inkább a
megszokottság dönt a
vásárlásnál.

recepciós

Lehet jövője egy ilyen
kezdeményezésnek. Én szívesen vásárolnék békési
árukat, például lekvárt,
zöldséget és gyümölcsöt,
még ha kissé drágább is, de
ellenőrzött, és jó minőségű.
Csak legyenek olyan boltok,
ahol rendszeresen kapható a
friss áru, és délután is nyitva vannak. Ezzel a békési
termelők bevételhez jutnának, és mi is jó minőségű,
ismert eredetű terméket
adnánk gyermekeinknek.

JÉGHEGY... ELŐRE!
Isten szavát meghallani az életünkben, felismerni, hogy Ő szólított meg, mindig is kulcskérdés volt a hívő ember számára. Ma,
amikor hamis ígéretek és reménységek sokaságát látjuk elhangozni és szertefoszlani, magukat kereszténynek valló tömegeket
pedig a bizonytalanság és félelem hálójában látunk vergődni,
még erősebb késztetéssel kérdezzük: hol vagy Istenünk?
A következő megállapítás jutott eszembe a fenti kérdések hátterén Ézsaiás könyvéből:
Ésa 28:13 megrendítően beszél a szájjal való megvallásról
(ebben nincs hiány ma), ami a gyakorlati Istenfélelemben „betanított emberi parancsolat”-ként hangzik fel csupán. Kortünetként is megállapíthatjuk, hogy a kegyesség látszata nem bibliai
idea csupán. Jézus szavai jutnak eszembe „…pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak (és hallgatnak),
amelyek embereknek parancsolatai.” (Márk 7:7)
Kinek engedelmeskedve kormányozzuk életünk hajóját?
Észrevettük-e már mennyien akartak, akarnak irányítani minket? Milyen jó, hogy valakiről biztosan tudhatjuk, Ő nem vezet
minket manipulált módon, Ő nem fogja átvenni a kormányt erőszakkal, Ő nem fog szembekiabálni nekünk. Ő az ige szerint
máshonnan és máshogyan szól.
Tehát merre áll a kormánylapátunk?!
Balog Tibor, lelkipásztor

BÉKÉS
ÖNKORMÁNYZATA
BÉKÉSI KISTÉRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS PÁLYÁZATOT HIRDET A BÉKÉSI
KISTÉRSÉGI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSHELYÉRE

Az álláshely határozatlan idejű óvodapedagógus kinevezés
mellett 5 nevelési évre szóló határozott idejű vezetői megbízást jelent.
Pályázati feltételek: felsőfokú óvodapedagógus végzettség
és szakképesítés, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év óvodapedagógusi gyakorlat, 2. és további megbízás esetén intézményvezetői végzettség..
A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetői program,
végzettségek és szakmai gyakorlat igazolása.
Álláshely elfoglalásának legkorábbi dátuma: 2009.
augusztus 1.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 6. – személyesen vagy postai úton
Pályázat beadásának helye: Békés Város Polgármestere
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Pályázat elbírálásának rendje: a kinevezésre a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagtelepülései képviselő-testületének véleményét kikérve Békés Város Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot, kinevezést Békés
Város Képviselő-testülete ad 2009. május 30-ig.
A részletes pályázati kiírás megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. február 27-i 5. számában, illetve legkésőbb 2009. március 10-től megtekinthető a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
honlapján: http://www.kszk.gov.hu/leftmenu/kozigallas

MENNYIT ADNA ÖN AZÉRT,
HOGY TÖBBÉ NE FÁJJON A DEREKA?
Itt van a Ryn, az egészséges lábbeli. Előnyei:
– csökkenti az izületi és deréktáji fájdalmakat
– javítja a testtartást és erősíti az izmokat
– segíthet visszeresedés, lábfájdalmak, lúdtalp esetén.
Figyelem! Megint egy újabb termékkel bővült a kínálatunk.
Sokak kérésére és örömére most már nálunk is kaphatók a
NORBI által ajánlott 22-féle Fornetti fagyasztott termékek,
minden héten újabb és újabb ízeket kóstolhat meg és jóízűen
falatozva fogyhat, illetve tarthatja meg a már elért ideális súlyát.
Megtalálható még a már jól bevált Reduce Fast-Fast kapszula is.
A megfázásos időszakban továbbra is kapható az igények
szerint egyre bővülő gyógyteáink, vitaminjaink és Flavin
ill.Vincetka termékeink használatával máris egészségesebb
lehet. Mire megjön a tavasz, s ezt elolvassa a szemtréner szemüveggel fittebb és jobb kedvű is lehet.
Mivel a tél még nem ért véget, s ha véget is ér gyapjú ágyneműre, biomatracra és mágnes derékaljra mindig minden
időben és mindenkinek szüksége van és lesz.
Dietetikus szaktanácsadás: minden első és harmadik hét
csütörtökén 16 órától Ökrösné Kis Éva várja Önt.
Cím: Biotermékek Boltja&Norbi Update Shop
Békés, Szánthó A. u. 5.
Telefon: 410-171, 20/22-37-822
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra között

Nagykorú lett a Zrínyi
Ilona Matematika verseny
Idén 18. alkalommal rendezték meg a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézményben a Zrínyi Ilona Matematika verseny területi fordulóját.
298 ifjú matematikus érkezett a térség iskoláiból: az Eötvös
Tagintézményből, a Karacs Teréz Tagintézményből, a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézményből, a Szegedi Kis István Református
Gimnáziumból és a tarhosi általános iskolából.
Sarkadról, a verseny területi központjából Gurzóné Molnár
Katalin hozta a kitöltendő feladatlapokat, amelyek szerzői között
iskolánk egykori és mostani tanárainak nevét is olvashattuk.

A 16 tanteremben megrendezett verseny részvevőit iskolánk
igazgatónője, Deákné Domonkos Julianna köszöntötte kiemelve,
hogy a matematikai feladatok megoldása fejleszti a gondolkodást,
és ez a mindennapi élet számára megfogalmazható haszna.
A 3-6. osztályosoknak 25 feladatot kellett megoldaniuk, a
kisebbeknek 60, a nagyobbaknak 75 perc alatt. A 7-8. osztályosok 30 feladatra 90 percet kaptak. Nagyon igyekezniük kellett
ahhoz, hogy adott idő alatt végezzenek a megoldásokkal. Ebben
az évben első alkalommal a Zrínyi versennyel egyszerre rendezték meg a Gordiusz Matematika versenyt középiskolásoknak. A
9-11. osztályosoknak 30 feladatra 90 percük volt. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével iskolánk igazgatónője, Farkas Lászlóné
és helyettese Kis Eszter. A verseny végén a gondolkodásban
megfáradt gyerekeket uzsonna várta az iskola ebédlőjében.

KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. •
BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,9 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN,
Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es, 2
szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Temesvári
utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában
125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5
szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház
eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy
2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár:13,0 millió.
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„Szeretem látni az emberek arcán az örömöt”
Jelenlegi beszélgetőtársam, Horváth Hajnalka
mosolya, hangja belső derűt áraszt. A barátságos
családi ház szinte minden zuga sugározza a ki
nem mondott életfilozófiáját: Az élet szép, csak
élvezni kell minden pillanatát. A 28 éves alkotóművész maga az élet, pedig pár éve komoly megpróbáltatással kellett szembenéznie, de ő ellenállt
és győzött, mintegy példát mutatva másoknak is.
– A legkülönbözőbb programokon futottam össze veled,
régóta ismerlek, s most mégis
azt kérdezem ki vagy te?
– Alkotó művésznek tartom
magam, mert szeretek rajzolni,
festeni, ruhát tervezni és varrni,
hímezni, textilt festeni, gyöngyöt szőni. Mindennel szeretek
foglalkozni, ami alkotással,
kézművességgel kapcsolatos.
Még mesét is szoktam írni.
Már nagyon fiatalon eldöntöttem, hogy rajzolni fogok. Változtak az elképzeléseim ezen a
téren. Gondoltam grafikára,
ruhatervezésre. Nem vettek fel
az Iparművészeti Egyetemre,
de az élet mégis úgy hozta,
hogy visszakanyarodtam a festészethez. Nagyon szeretem a
karitatív
tevékenységeket,
mert imádok adni. Szeretem
látni az emberek arcán az örömöt. Úgy érzem egy kicsit
„álomvilágban” élek, mert nem
foglalkoztatnak a világ gondjai
(politika, háborúk, gazdasági
válság, stb.) csakis a jó dolgokra koncentrálok. Kétlaki életet

élek, mert van egy háziasszony
oldalam, aki gondoskodik szíve
választottjáról és van egy olyan
oldalam, ami még mindig a
szülői házhoz kapcsol, ahová
visszajárok alkotni.
– Tudom, komoly betegséggel kellett megküzdened. Átalakult-e ettől az életed?
– Elég komoly betegséggel
kell nap mint nap szembenéznem, de nem ez tölti ki az
életemet, próbálok ugyanúgy
élni, mint mások. Mindössze

Magyar győzelem
Brüsszelben!
BÉKÉS MÁR TAVALY DÖNTÖTT
Hazánk továbbra is mentes maradhat a génmódosított termékektől, mert az EU környezetvédelmi tanácsa a MON-810
génmódosított kukorica magyar kereskedelmi és termesztési
tilalma fenntartása mellett foglalt állást.
A Magyarország számára kedvező döntés a civil szféra aktív
részvételének köszönthető. Ez kiemelt jelentőségű nemzeti ügy.
Több hazai kutatás igazolta: a MON 810-es génmódosított
kukorica használata jelentős környezeti kockázat hazánk természeti értékeire és veszélyezteti a talaj termékenységét. Természeti
adottságaink kiválóak a jó minőségű kukorica előállítására, a
termés pedig az érzékeny és a génmódosított termékeket elutasító európai uniós piacon akkor értékesíthető, ha igazolni tudjuk, hogy nem termesztünk génmódosított kukoricát.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
224/2008. (V.29.) határozatában, tehát már tavaly, dr. Tóth
Attila képviselő előrelátásából, az ő javaslata alapján támogatta
a város közigazgatási területének a „Pannon GM mentes
régió”-hoz való csatlakozását, a genetikailag módosított növényektől és takarmányoktól való mentesítés elősegítését, az ilyen
növényeket nem használó mezőgazdasági rendszerek erősödését
és fejlődését.

a tabletták bevételét és a
kötetlen, munkahelytől független életvitelt jelenti. Nem
fogom fel megoldhatatlan tragédiának, inkább egy feladatnak tekintem, amit mindennap meg kell oldanom. Nem
szeretem a sajnálkozást velem
kapcsolatban, mert én így is
teljes értékű embernek érzem

magam. Annyi mindent szeretnék még csinálni, hogy
nem ez foglalkoztat, hanem
az eljövendő terveim.
– Az Amator Artium országos amatőr képző-, és iparművészeti kiállítás egyetlen
békési résztvevője voltál. Mi
békésiek büszkék vagyunk
rád ezért. Te mit érzel?
– Jó érzés, hogy bekerültem, de nem tartom igazán
nagy sikernek szakmailag,
mert annyira sokszínűek az

ott kiállított alkotások, hogy
nincs összehasonlítási alapom.
Ennél számomra fontosabb
elismerés, a világon a legnagyobb ajándék, hogy részt
vehetek nyaranta a Csuta
Művésztelep munkásságában.
– Milyen terveid, álmaid
vannak?
– Nem vágyom külföldre,
nem vágyom hatalmas karrierre, én a saját városomban,
környezetemben szeretnék kiteljesedni, mert imádok itt
élni. „Ahová Isten teremtett,
ott kell virágoznod.” Szeretem
a házakat, úgy érzem mindegyik egy kis sziget, ahol egyegy család élete megformálódik. Szeretem a kisboltokat,
ahol az emberek közvetlenek,
barátságosak egymással. Szeretem az itt élő embereket, az
egymás iránti tiszteletükért, a
kapcsolattartásukért, szeretem őket azért, amilyenek.
Nagyratörő álmaim nincsenek. Én megelégszem annyi
egészséggel, hogy mindent
megcsináljak, amit szeretnék.
Szeretnék a Nefelejcs Egyesületben teljes értékű tag lenni,
ellátni a feladataimat, szeretnék meséket írni és illusztrálni, ruhákat tervezni és megvalósítani, és természetesen képeket festeni.
Gugé
Következő lapszámunkban interjút közlünk Dacziné Dúzs
Julianna biokertésszel.

Rövid hírek Békésről
– Békésen is megalakult az Antiprovident csoport.
A mozgalom élére állt battonyai polgármester és országgyűlési képviselő, dr. Karsai József kijelentette: a Büntető
Törvénykönyv uzsorára vonatkozó részének szigorítását
kezdeményezi. Véleménye szerint folytatni kell a Gyulán
elkezdett ötforintos akciót, melynek lényege, hogy az
eladósodott ügyfelek ne a hetente előírt összeget fizessék
be, hanem csak jelképes összeget utaljanak át törlesztésként, jelesül 5 forintot.
– Simon-Fiala Szabolcs Homok és tenger című
fotókiállítása látható a művelődési központ Kápolnatermében március 26-ig. A békési motoros kalandor a tárlat megnyitóján „Két keréken a Szaharában” címmel
élménybeszámolót tartott 2005-ös líbiai sivatagtúrájáról.
– Vidám délelőtt keretében ünnepelték a farsangot
a Bajza utcai Bóbita bölcsődében. A nagyobb bölcsisek
álarcokat festettek, ragasztottak, zenére táncoltak és
lufiztak, meghallgatták az Újvárosi Tagóvoda Buci maci
csoportja vidám műsorát. A picik zenehallgatással és lufizással vették ki a részüket a mulatságból – tájékoztatott
Dobó Márta gondozónő, óvodapedagógus.
– Megnyílt „A tisztaság fél egészség” című kiállítás
a Galériában. A tárlat az 1860-as évektől kezdődően egy
évszázad tisztasággal, tisztálkodással kapcsolatos tárgyai
közül vonultatja fel a legjellemzőbbeket, főleg békési
gyűjtésből. A Nefelejcs Egyesület és a Jantyik Mátyás
Múzeum közös kiállításáról következő lapszámunkban
részleteket közlünk.

PROSTAMOL UNO MÁRCIUS 31-IG 1990 FT
A hatalmas sikerre való tekintettel újra Prostamol uno
akció a Levendula Patikában. A természetben előforduló,
növényi hatóanyagot tartalmazó gyógyszer hatóanyagai meggátolják a prosztata megnagyobbodását okozó enzimek és
hormonok hatásait. A gyógyszer a jóindulatú prosztata megnagyobbodásban és a vizelési nehézség kezelésére szolgál.
A megnagyobbodás a prosztata természetes öregedési
folyamatának a következménye. Az első tünetek már 40
éves kor körül megjelenhetnek, s 65 éves korra a férfiak
akár 70 százalékát is érinthetik. A jóindulatú prosztata
megnagyobbodás, ha nem kezelik, komoly urológiai szövődményekhez vezethet. A Prostamol uno kapszulát hoszszú időn át, folyamatosan kell szedni.
A kockázatokról és a mellékhatásokról kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

11 ÉVES CSÚCSON A MUNKANÉLKÜLISÉG
Tombol a munkanélküliség Magyarországon – olvashatjuk a lapok szalagcímeiben, no meg azt is, hogy ez még
csak a kezdet. Nézzük, hogyan állunk ma, 2009 március
elején. 1998 első negyedévében volt utoljára magasabb a
munkanélküliség, mint a 2008 november - 2009 januári
időszakban: a mögöttünk álló három hónapban 8,4 százalékra ugrott a munkanélküliségi ráta, 337,1 ezerről 350,8
ezerre nőtt a munkanélküliek száma Magyarországon. Ma
a 15-74 éves népesség 54,4 százaléka, a 15-64 éveseknek
61,3 százaléka, a munkavállalási korúaknak pedig 63,9 százaléka jelenik meg a munkaerőpiacon. Ebben az időszakban a 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma átlagosan 3
millió 838 ezer, 35 ezer fővel kevesebb, mint előtte.
A munkanélküliek közel fele egy éve, vagy annál régebben
keres állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 18,1
hónap. Átlagosan kevesebb embert állt munkában a vizsgált
időszakban és a fiatalok közül is több álláskereső került ki.
Mi jön még? És meddig lehet ezt még tűrni? Ezek az
egyre égetőbb kérdések, amelyek válaszra várnak.

Közlemény
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Elnökségének véleménye szerint a cigány etnikumhoz tartozók és a
többségi társadalom tagjai konfliktusainak napjainkban tapasztalható kiéleződése mögött az országot romokba döntő, a hatalmat bitorló törpe politikai kisebbség tudatos manipulálása áll.
Mindezek miatt a KÉSZ, mint Magyarország legnagyobb
keresztény civil szervezete tiltakozik az évszázadok óta egymással békében élő cigányság és magyarság közti jó viszony fellazítása, a tudatos uszítás ellen. Felhívja ugyanakkor a magyarság
figyelmét, hogy legyen együttérző és toleráns, a cigányságot
pedig, hogy alkalmazkodjon a békés egymás mellett élés szabályaihoz, és egyikük se hallgasson a viszálykeltés szirénhangjaira.
Végül, de nem utolsó sorban a KÉSZ ismételten és szelíden
emlékeztet minden magyar állampolgárt, etnikai és nemzeti
hovatartozástól függetlenül arra, hogy a bajból való kilábalás és
a közös jövő építése csak úgy lehetséges, ha előbb ki-ki egyénenként megtisztul lelkileg, majd közösségével összefogva létrehozza a kisemberek koalícióját, a siker zálogát.

BÉKÉSI ÚJSÁG

– megjelenik Békés, Kamut, Murony, Tarhos és
Bélmegyer településeken.
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Kerti Kalendárium
MÁRCIUS
Enyhül az idő, a szép
napsütés a kertbe csalogat,
megkezdhetjük a kerti
munkát. Gyümölcsös kertben folytathatjuk a már megkezdett metszési munkákat.
Újonnan telepített fácskákon
alakító metszést végzünk, az
öreg fákat ifjítjuk, és ritkítjuk
a besűrűsödött gallyakat.
Levágjuk a beteg ágakat, eltávolítjuk a moníliás gyümölcsmúmiákat. Ha megpattannak
a rügyek, elvégezzük a lemosó
permetezést. Valamikor apáink, nagyapáink saját maguk
főzték a mészkénlevet, és
használták 5 százalékos hígí-

tásban. Ma gyári készítmények kaphatók, természetesen
a hígításnál figyelembe kell
venni a készítmény eredeti
töménységét.
Gyümölcsfák
esetében
szükséges a törzs kezelése is.
Kaparóval, drótkefével tisztítsuk meg, és a lemosó permetezés során bőven szórjunk a törzsre is permetező
anyagot.
Zöldségesben a magvetést,
és a tűzdelést fűtött fóliában,
melegágyban, vagy üvegházban már végezhetjük. Ha
nincs ilyen építményünk, kis
mennyiségben ablakpárká-

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

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.

INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Fürdő közelében háromszoba+nappalis
összkomfortos családi ház eladó. Kisebb
lakáscsere értékkülönbözettel érdekel.
Érd.: 70/ 423-43-81.
Téglagyári horgásztórész sürgősen eladó.
Érd.: 70/ 948-51-57.
Békésen a Pásztor utcában sürgősen eladó vagy értékkülönbözettel kisebbre cserélhető 4 szobás, vegyes falazatú családi
ház sok melléképülettel, ipari árammal.
Kívülről felújításra szorul. Érd.: 30/40983-39, 17 óra után.
Központban 2+ fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó. Tel.:
70/ 222-75-11, 414-117.
Békésen kétszobás téglaépítésű komfortos kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe
vehető. Tel.: 20/ 20-60-161.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.: 30/
38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen, a Fürdő mellett, a Tátra u. 1.
szám alatti családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető értékegyeztetéssel. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 30/ 561-87-41.
Eladó Békésen kétszintes nagy családi ház
a malomvégesi részen. Három és félszobás,
két fürdőszobás, felújított konyha + ebédlő.
Gázkazán és vegyes fűtés. Nagy garázs,
gazdasági épület. Esetleg elcserélném
békéscsabai vagy békési kis kertes házra,
második emeletig tömblakásra, valamint
üzletre. Érd.: 643-604, 30/ 97-26-137.
Fáy 10. mögött garázs eladó vagy kiadó.
Érd.: 412-227.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás jó
állapotban lévő parasztház. 30/553-49-56.
Ház eladó Békésen a Petőfi utcán, vagy
lakásra cserélhető második emeletig.
643-815.
A Rákóczi u. 51. alatt telek eladó. Rajta új
építésű 54 m2-es melléképülettel. Érd.:
Kereszt u. 3.
Tarhoson háromszobás családi ház eladó.
Tel.: 30/ 95-57-484.
Eladó kétszobás összkomfortos parasztház garázzsal. Békés, Teleky u. 68. Tel.:
30/ 257-36-81.
Békésen, a Kert u. 4. sz. alatti 2,5 szobás
kertes ház eladó. Tel.: 20/ 80-34-408.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.

nyon, vetőtálban vethetünk,
a palántákat akkor ültetjük
ki, amikor az első lomblevelek már megjelentek. A
növénykéket utána fóliában
tartsuk óva a hirtelen lehűlésektől, amitől márciusban
még tartani kell.
A burgonyát előcsíráztathatjuk. Rácsos ládába helyezzük és levegős, világos helyen
tároljuk, hogy a fejlődő csírák
ne nyurguljanak fel.
Hónap végén már várható,
hogy a talaj is melegszik, és a
hidegtűrő növényeket kezdhetjük vetni.
Dacziné

Apróhirdetések
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrott kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Békésen, a Hajnal u. 19. szám alatt javításra szoruló parasztház melléképülettel,
áron alul eladó. 3,6 millió Ft. Érdeklődni a
címen vagy a 30/ 85-81-911-es számon.
Eladó Békéstől 3 km-re a borogyáni részen, kövesúthoz közel egy jó állapotú,
nagy tanya. Villany, fúrt kút és ásott kút.
Nagy belmagasság, kemence is van.
Irányár: 4 millió Ft, vagy kicsi békési kertes házra cserélhető. Tel.: 643-604.

Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/ 387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Békésen, a Széchenyi téren 2,5 szobás, 2.
emeleti lakás eladó. 11 millió Ft. Tel.: 70/
234-64-19.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. Ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 70/ 234-64-19.
Békésen, a Fürdő szomszédságában kétszintes családi ház (háromszobás), alsóépülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára
12,5 millió Ft. Érdeklődni: 70/ 776-40-75.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Két család részére is alkalmas téglaépítésű családi ház, kis kerttel, garázzsal, tetőtér-beépítési lehetőséggel, összkomforttal.
Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.: 20/ 40-10-723
vagy Békés, Gagarin u. 54.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 16.

Nagy Feró, Koszecz Sándor és Erdős Norbert országgyűlési képviselő,
alpolgármester koccint a békési standnál az Utazás Kiállításon

zátette: érezhetően szerényebb
volt az érdeklődés a kiállításon,
mint korábban. Ennek a családok rossz gazdasági helyzete

mellett az is oka lehet, hogy
mind többen szervezik meg
utazásaikat az internetet segítségül hívva.
Sz. K.

Birkák eladók. 20/ 591-60-26.
Nyolchónapos Sarolin, nyolchetes fekete
birkák, hathónapos Limuzin üsző eladó.
Tel.: 30/ 20-32-196.

ha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/325-2218.
80, 86, 92-es használt lányka babaruhákat
vennék. Nyári babakocsi is érdekel.
Tel.:70/631-1177.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
és kukoricakóró eladó Békésen. Tel.: 30/
433-79-89.
125 cm magas bontott kerítésdrótot keresek megvételre. Tel.: 30/ 433-79-89.
Eladó egy jó állapotban lévő gumiskocsi.
Ár: 70 ezer Ft. Tel.: 30/ 85-81-911.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Próbálni kötelezettség nélkül
előzetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Tégla, cserép, faanyag eladó. 20/472-96-58.
2-3 billencs földre van szükségem. 70/
32-66-769.
Eladó: 1 db 2 személyes alig használt
modern rekamié, és 3x2 m perzsaszőnyeg összekötővel olcsón. Érd.: 643-105.
Eladó egy aranysárga kétszemélyes rekamié jó állapotban, 2 db fotel, gyermekheverő, régi konyhaszekrény, régi kerek asztal.
Egy üdülési csekk. Érd.: 20/ 47-79-440.
Eladó 4-es IFA billencs 350 ezer Ft-ért.
Érd.: 30/ 512-52-35.
Fehér szekrénysor eladó. Tel.: 30/ 601-30-19.
Húsvéti kiránduláshoz 2-3 fő útitársat
keresek (Székelyföld). Tel.: 30/ 94-55-433.
P4-es irodai számítógép olcsón eladó.
Tel.: 30/ 907-64-21.
Eladó 1 db diófa rönk, 1 fehér fürdőkád, 1
ÉTI-20-as gázkazán, 1 bébi komp. Érd.:
20/ 480-71-04.
Eladó 1 db sport babakocsi és fiú ruhák
56-os mérettől. Érd.: 70/ 395-35-28.
Piros Amarillisz és szoba páfrányok
eladó. Érd.: Deák F. u. 39. Tel.: 416-144.
Bontott palát veszek. 412-356.
Eladó: kétszemélyes rekamié két fotellal,
szép modern szekrénysor, konyhabúra,
zuhanykabin jó állapotban. Minden olcsón.
Érd.: 643-199.
Jó minőségű irodabútor eladó. 2+1 db
íróasztal, 3 db iratszekrény, 2 db szék. Tel:
30/ 322-18-37.
Keresek jó állapotú elektromos biciklit
vagy sisaknélküli robogót. Jó állapotú rotakapát, fűnyírót is, akár cserébe is mehetne: régi MZ 125-ös motorkerékpár, régi
terménydaráló, mázsa. Érd.: 643-604,
30/ 97-26-137.
Spa méregtelenítőgép infrás övvel, tartozékokkal eladó (nem gagyi). Irányár: 55
ezer Ft. Érd.: 20/ 401-07-23.
Eltartási szerződést kötnék idős nénivel
lakásért. Tel.: 20/ 50-20-003.
Eladó: rotakapára szerelhető öntöző szivattyú (Robi 55 ill. Robi 156 típus); falra
akasztós gázmelegítő csővel együtt; mosdókagyló csapok; vezetékes gáztűzhely
(Karancs 4P). Békés, Szamos u. 4.
Háromfázisú kompresszor, 3-2-1 plüsskárpitozású ülőgarnitúra, fél hasított sertés eladó. Érd.: 70/ 948-51-57.
Öntvény lampart konvektor (alig használt,
mosogató alá szerelhető) 10 l-es vízmelegítő eladó. Tel: 20/ 25-83-409.
Különböző méretre vágott, új üvegek kedvező áron sürgősen eladók. Tel.: 30/ 90179-50.
Lehel három csillagos H280/60 típusú
felül fagyasztós hűtőszekrény eladó.
Irányár: 15 ezer Ft. Érd.: 70/ 274-85-00.

MUNKA

20/ 943-09-36.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, kétszobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 millió Ft. (Az ár
alkuképes.) Érd.: 70/ 325-22-18.
Muronyban azonnal beköltözhető, 2 és fél
szobás, összkomfortos, konvektoros, fejújított családi ház nagy műhellyel és garázzsal eladó. Érd: 20/401-9898. Irányár:
6,2 millió Ft.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 30/ 35-39-534.
Eladó Békésen a Kossuth L. 23. sz. alatt,
buszvégállomásnál. 4. emeleti, 1+fél szobás, jó állapotú, redőnyös, klímás, internet
+ kábel Tv-s, azonnal beköltözhető lakás.
Közös költség 1500.-/hó Irányár: 7,2 millió
Ft. Érdeklődni: rabaine@freemail.hu vagy
20/ 912-10-19. Egyeztetés alapján bármikor megtekinthető.
Eladó 1,5 szobás, összkomfortos, klímás,
felújított, 60 m2-es kocka ház rendezett
udvarral Békés, Prágai u. 2 szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 20/ 532-78-76
vagy 416-741.
Kandallófűtéses, téglaépítésű, háromszobás ház sürgősen eladó. Téliesített hétvégi házat, esetleg kisebb házat beszámítok.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: Szélső u. 82.
Tel.: 20/ 50-20-003.

Idén is megjelent a fővárosi
nagy turisztikai seregszemlén,
az Utazás Kiállításon Békés.
Koszecz Sándor, a kulturális
központ igazgatója tájékoztatása szerint leginkább a standon megjelenő sztárvendégek
keltettek feltűnést, így Nagy
Feró, Sebestyénné Mona néni,
Sebestyén Márta, Wichmann
Tamás. A kulturális szakember
lapunknak elmondta, hogy a
kiállítás legfőbb tapasztalata:
összefogás szükséges a Békés
megyei települések között,
hogy turisztikai kínálataikat
egyeztetve álljanak az utazóközönség elé az egyre élesedő versenyben. Koszecz Sándor hoz-
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Ott volt Békés a turisztikai seregszemlén

Békés belvárosában
megvételre
keresünk
40-60 m2
üzlethelyiséget.
Telefon:

70/ 324-64-71.
kert tégla házzal fúrt kúttal eladó. 20/ 8077-679.
Egy hektár, vagy annál nagyobb földterületet keresek megvételre Rosszerdőn,
Diteren vagy a Tarhos felé vezető út környékén. Tel.: 30/ 433-79-89.
Nagykertben kövesúthoz közel 5 kvadrát
lucernás föld eladó. Tel.: 415-268.
Jégvermi kertben kövesút mellett 1450
négyzetméter kert eladó. Érd.: 30/374-82-27.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.
A Berényi úthoz közel a Nagykertben 3
kvadrát kert eladó kis faházzal és gyümölcsfákkal. Érd.: Attila u. 18. Tel.: 20/
371-57-48.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Telefon: 30/ 410-81-78.
KIADÓ INGATLAN

Az Ék utcai garázssoron garázs hosszabb
távra bérelhető. Érd.: 634-059, 70/ 29555-59.
25 m2-es helyiség kiadó üzletnek, vagy
albérletbe is. Érd.: 643-604.
Első emeleti 2,5 szobás bútorozott lakás a
buszpályaudvarnál (fiatal párnak) kiadó.
Érd.: 30/ 96-88-777.

BÉKÉS LEGFORGALMASABB helyén 15 m2es üzletrész reális áron
kiadó esetleg eladó, pl.
irodai, kozmetika, varroda, és egyéb kereskedelmiszolgáltató tevékenység
megkezdésére.
Ha felkeltettem érdeklődését, keressen telefonon: 30/ 714-14-55, vagy
este: 643-943.
INGATLANT KERES

Békésen egy- vagy kétszobás lakást vennék vagy bérelnék a buszvégállomás közelében. Sürgős lenne! Ajánlatokat a
70/322-84-53-as számra várok.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553,20/ 56-47-186.
Malomasszony kertben 830 m2 bekerített

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1500-as Lada, 5 sebességes, katalizátoros, 16 éves, kék színű, jó állapotban,
érvényes műszakival eladó. Érd.: 412-070,
délutánonként. Megegyezünk.
Keresek ventilátorhűtéses SIMSON motorblokkot. 20/ 34-56-771.
Eladó egy 1998-as évjáratú Fiat Brava 14, S
autó 2010-ig érvényes műszakival, jó állapotban. Központizár, állítható ülés és kormánymagasság, 150000 km. Irányár: 600
ezer Ft. Tel.: 70/ 286-43-53.
Terepjáróra gallytörő eladó. 30/ 39-49-555.
Fiat Tempra (Kombi) eladó. 20/ 775-89-77.
Renault 19-es dízel, 18 hó műszakival, 16
éves, üzembiztos, nyugdíjastól eladó.
Segédmotort beszámítok. Érdeklődni személyesen az Ady 12/A 2. em. 36. alatt. A
csengőt nyomja meg háromszor.
Keresek jó állapotú négyütemű Trabantot,
vagy kulccsal indítós kis Polskit, vagy
másmilyen kis köbcentis autót, kizárólag
műszakival. Tel.: 30/ 97-26-137, 643-604.

ÁLLAT
Teddy nyulak, páva galambok és egy fiatal
hím páva eladó. Érd.: 70/ 423-43-81.
Fajtiszta kölyök vizsla, szálkás szőrű foxi
ingyen elvihető! Érd.: 70/ 423-43-81.
Keleti pergő galamb eladó. 1300 Ft/pár.
Tel.: 70/ 505-96-98.
Liba, kacsa, csibe folyamatosan kapható
májustól. Murony. Telefon: 427-105, 30/
39-49-555.
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft. Érd.:
30/ 55-91-070.
Ingyen elvihető két kiskutya (egy fiú, egy
lány). Szépek, egészségesek, hat hónaposak. Esetleg az anyjukat is el lehet vinni.
Békés, Nyíl u. 38.
Fekete hosszú szőrű németjuhász szuka
kutya oltva, féregtelenítve eladó. Tel.: 30/
46-38-811.

Cipzárcsere, javítás rövid határidővel.
Hajnal u. 19. 30/ 85-81-911.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazása. Épületbontás tereprendezéssel, tetőjavítás, ácsmunka. 20/ 472-96-58.
Napi 4-6 órára elfoglaltságot, munkát keresek. Lehet gondozás, bevásárlás, főzés,
mosás, takarítás, vasalás, de eltartási
szerződés is. Ha magányos és beteg, jó
lenne pár kedves szó, rám számíthat.
Érd.: 643-604, 30/ 97-26-137.
47 éves férfi munkát keres. B kategória
jogosítvány, saját autó van. 70/ 56-10-345.
Angol, német, olasz nyelvből korrepetálást
vállalok. Tel.: 70/ 40-53-159.
Megbízható középkorú hölgy takarítást,
vasalást, vagy idősek gondozását vállalja.
Tel.: 70/ 625-07-28.
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi
munkavállalásra. Tel.: 30/ 476-93-80.
Lovas kocsival munkát vállalok, trágya,
törmelékszállítást is. Békés, Hajnal u. 19.
30/ 85-81-911.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/ 242-12-82.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészülés érettségire, nyelvvizsgára anyanyelvi szinten Tel. 20/433-61-19.

EGYÉB
Vadonatúj MORA 4 rózsás gáztűzhely
eladó. Telefon: 20/886-27-81.
A Sipaki cukrászda nem eladó. Az ezzel
ellentétes híresztelés rosszindulatú pletyka. Sipaki István tulajdonos-ügyvezető.
Kérném azt a Pesten dolgozó békési
házaspárt, akik 2008 tavaszán 2 darab 10
literes üveget hoztak befonni az Akácfa u.
4. szám alá, szíveskedjenek érte jönni
vagy küldeni az elkészített munkáért.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/ 94341-13, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/ 56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/ 467-13-39.
Kétszemélyes fenyő franciaágy betéttel,
monteinbike kerékpár, nyúlketrec, madár
volier, Teddy nyulak, páva galambok és egy
fiatal hím páva eladó. Érd.: 70/ 423-43-81.
15’ SAMSUNG monitor jelképes összegért
elvihető vagy elcserélhető bármire pl.: szobanövényre. Érdeklődni: 20/ 323-12-43.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely palackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Koleszterinszegény vajpuha füstölt szalonna vietnami sertésből eladó. Érdeklődni hét közben a délutáni órákban és
hétvégén egész nap: 30/ 535-84-58.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ru-
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Anyanyelvi versenyek
a Békési Kistérségi Iskolában
A Békési Kistérségi Iskola Eötvös tagiskolája, hagyományaihoz híven, az
idén is megrendezte a „Szép magyar
beszéd” Kazinczy szépkiejtési és a
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny területi döntőit.

Ebben az évben ismét megemlékeztek városunk
Farkas Gyula Közoktatási Intézményének tanulói, valamint képviselő-testületének tagjai Irányi
Dániel egykori békési országgyűlési képviselőről.
A függetlenségi párti politikus szobrát 1998. március 15én állították a városvédők, és
1999 februárja óta hagyomány,
hogy minden évben megkoszorúzzák Irányi Veres Kálmán
által készített szobrát.
– Nagyapáink, apáink emléktáblával jelölték meg a
városháza falán azt a tényt,
hogy nagy történelmi változásokat hozó időkben 1872-től
két évtizeden át Irányi Dániel
volt Békés és környéke országgyűlési képviselője. Életével és
cselekedeteivel a hazát szolgálta minden időben - mondta a
megemlékezést tartó Debreczeni Cintia, az iskola 11.F
osztályos tanulója. A diák viszszaemlékezett Irányi Dániel

küzdelmes életére: először
márciusi ifjú, majd 1848-49ben képviselő volt, részt vett a
trónfosztás kimondásában,
ezért 1849-ben elmenekült az
országból. Távollétében halálra ítélték, de miután 1868-ban
Pécs országgyűlési képviselővé
választotta, hazatért a bécsi
emigrációból. 1872-től Békés

képviselője, az 1848-as ellenzék vezére volt.
A megemlékezés végén a
szobornál koszorút helyezett
el Izsó Gábor és Heinerné dr.
Kecskés Aranka jegyző az
önkormányzat nevében, valamit koszorúzott a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény és a Városvédő Egyesület vezetősége is.
Az ünnepséget a Városvédő
és Szépítő Egyesület szervezte.
Mucsi András

Március 18. szerda 16 óra
Balog Gáborné mézeskalácsos „Szívvel lélekkel”
című kiállítása nyílik. Megtekinthető április 17-ig.
Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.)
Március 18. szerda 18 óra
Radnóti Miklós est a költő születésének 100.
évfordulója alkalmából Patka Heléna előadóművész műsora. Belépés díjtalan.
Könyvtár
Március 18. szerda 19 óra
Símó József és az Ismerős Arcok Wass Albert estje.
Békéscsabai Ifjúsági Ház (Derkovits sor 1.)
Március 19. csütörtök 10 és 14 óra
„Kifordított mesezsák” című gyermekszínházi
bérletes előadás Tücsök Peti, Hangya Levi és
barátainak előadásában.
Kulturális Központ Színházterem
Március 19. csütörtök 10-15 óráig
Húsvéti játékok és berzselt tojások készítése. A
részvétel ingyenes.
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)
Március 21. szombat 12 óra
Jótékonysági ebéd a Békési Idősekért Alapítványnál. Zenél: Petneházi Géza. Belépő a
Nyugdíjasok Házában kapható, ára 1300 Ft.
Eötvös József Tagiskola ebédlője
Március 21. szombat egész nap
Határmenti Népművészeti Fesztivál.
Kulturális Központ

HÉTVÉGE

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Március 15. vasárnap 10 óra
Városi megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc évfordulóján.
Részletes programismertetés lapunk címoldalán.
Széchenyi téri Forradalmi Emlékmű

Március 21. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC - Tisza Volán II. bajnoki
férfi kézilabda mérkőzés
Sportcsarnok

Március 24. kedd 8-11.30 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
Szánthó A. u. 10. alatti iskola tornaterme
Március 24. kedd 17 órától
Magyar Wing Tsun Kung Fu Egyesület békési
iskolája bemutatóval egybekötött tagfelvétele. A
bemutatót és a foglalkozásokat vezeti Széll
Gábor Kelet-Európai
Főinstruktor-helyettes.
Március 24-29. kedd-vasárnap 9-18 óra
Hüllőkiállítás.
Kulturális Központ Színházterem
Március 25. szerda 16 óra
Békési Kertbarát Kör foglalkozása: talaj előkészítés, veteményezés, gyümölcsfák, tél végi ápolása, metszése. Előadó: Prorok Márton.
Nyugdíjasok Háza
Március 26. csütörtök 14 óra
Békés a képzőművészetben - válogatás Ferenczi
Sándor magángyűjteményéből. Megtekinthető
munkaidőben május 31-ig.
Polgármesteri Hivatal emeleti folyosója
Március 27. péntek 15 óra
Lipták Pál festőművész kiállításának megnyitója. Megtekinthető június 6-ig.
Galéria Nagyterme
Március 27. péntek 21 óra
Kárpátia koncert. Kárpátia koncert. Nyerjen jegyet a koncertre a Békési Újságtól! Lásd a 3. oldalt.
Sportcsarnok
HÉTVÉGE

Ünnepség
Irányi Dániel szobránál

Március 14. szombat 20 óra
Békési rockzenekarok találkozója. Közreműködnek: Forgotten Memories, Eternal Damnation, Hangfektus, Feszültség, Hazai Termék.
Belépő: 500 Ft.
Kulturális Központ Kápolnaterem

Március 17. kedd 10 óra
Filharmóniai bérletes előadás. Közreműködik:
Vigh Andrea hárfaművész.
Kulturális Központ Színházterem

HÉTVÉGE

5-6. évfolyamon Szuromi Zsuzsanna (Dr. Hepp
tagiskola; tanára: Királyné Fehér Ágnes); 7- 8.
osztályosoknál Kovács Boglárka (Karacs tagiskola; tanára: Balog Vilmos).
A Simonyi helyesírási verseny győztesei: 5.
évfolyamon Szilágyi Krisztina (Dr. Hepp tagiskola; felkészítő: Dr. Szatmáriné Kocsor Anna),
6. évfolyamon Okányi Réka (Református iskola; felkészítő: Szűcs Éva), 7. évfolyamon Durkó
Péter (Dr. Hepp tagiskola; felkészítő: Ráczné
Erdei Krisztina), 8. évfolyamon Kis Tibor
(Karacs tagiskola; felkészítő: Balog Vilmos).
Balogh Erika, munkaközösség-vezető

HÉTVÉGE

A Kazinczy szépkiejtési versenyen középiskolai tanárok zsűriztek. A versenyzőknek egy szabadon választott és egy – a Kazinczy Alapítvány
kuratóriuma által kijelölt – kötelező szöveget
kellett értelmezve felolvasniuk. A 7-8. osztályos
kategória első helyezettje, Kovács Boglárka képviseli majd térségünket a Budapesttől keletre
eső megyék regionális döntőjén.
A helyesírási versenyen tollbamondást írtak a
gyerekek, majd feladatlapot oldottak meg. A javítást a felkészítő nevelők végezték. Az évfolyamok
győztesei részt vesznek az áprilisi megyei döntőn.
A versenyeken díjazott gyerekek könyvjutalmat kaptak, melyek megvásárlásához a polgármesteri hivatal nyújtott anyagi támogatást.
A Kazinczy szépkiejtési verseny győztesei:

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 14-30. KÖZÖTT

Március 28. szombat 16.30
Sursum Corda Díj átadása a KÉSZ és az
Egészségügyi Bizottság szervezésében.
Galéria. Nagyterme

Március 30. hétfő 19 óra
„Ki a hunyó – avagy Bubus?” vígjáték két felvonásban a Fogi Színháza Produkció előadásában
/Budapest/.
Kulturális Központ Színházterem

Egy nyelvet beszélünk
GRENADÍRMARS
„Nem azért élünk, hogy együnk” – de
azért jól esik elcsipegetni valamit.
De mit együnk? Sanyarú sorsú menzásként örömmel hallottam a folyosón, hogy
az egyik fiú odakiabálta a másiknak, hogy
sütemény lesz ebédre. Fél óra múlva szembesültem a valósággal, hogy gránátos kockáról van szó – nevezzük egyszerűen
krumplis tésztának, avagy „magyarosan”
grenadírmarsnak. Meg lehet lepni ezeket a
tizenéveseket is.
Ebből is látszik, hogy nem elég jól főzni,
jó neveket is kell kitalálni. Itt van mindjárt a
Gundel-palacsinta, az Esterházy-rostélyos
vagy a Sztroganoff-bélszín, melyeket kitalálójukról illetve első rajongójukról neveztek
el. A székelykáposzta koránt sem székely
eledel: Petőfi barátjáról, Székely Józsefről

nyerte nevét, aki záróra előtt toppant be egy
étterembe, ahol már csak fél adag pörköltet
és egy kis (hús nélküli) töltött káposztát
tudtak asztalra adni.
Máglyarakást először Szegeden, a ferences
testvérek kolostorában ettem… de nem tettem megjegyzéseket – egy konyháról hozatták. Eredete, hogy úgy rakják a piskótát
(kalácsot), mint a fahasábokat szokás.
Akadnak azért még kutatásra váró problémák: a bevert tojást mért verték be és
hova? Ha a gyümölcsleves gyümölcsből
készül, akkor a gulyásleves miből? És a
halászlé? A tésztákat mért nevezik angyalbögyörőnek meg barátfülének? A becsinált
leves meg aztán egészen furcsa asszociációkat kelt…
(folytatjuk)
Szilágyiné Szabó Ágnes
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A szezon első
országos bajnoki érme atlétikában

SPORT

Csapatben negyedik hely
a torna diákolimpiáról

Február 28-án a Békési DAC kis csapata, a
Fedett Pályás Junior OB-n versenyzett, Budapesten. Egyesületünk megszerezte a 2009-es
év első országos bajnoki érmét. Kiss Boglárka a
3 kilométeres gyaloglásban ezüstérmet szerzett.
A már betegen induló versenyzőnk végig jó
iramban, biztosan szerezte meg a második
helyett. Ideje: 16:46,51. Ugyanebben a számban, Zsilák Laura, új egyéni csúccsal, 17:33,69el ötödik lett. Hídvégi Dávid, súlylökésben a
12. helyen végzett. A versenyre utazást a
Békés-Drén Kft. segítette.
Rácz András

Horgász
szemmel
TAVASZI FEEDERES
ALAPOK 2. RÉSZ

Békéscsabán rendezték meg a Megyei Diákolimpia tornaversenyét, melyen a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola lánycsapata:
Czinanó Alexandra, El-Kasra Imem, Molnár Anett, Nyeste
Ágnes, Kónya Petra és Kovács Anikó összetételben, Garaguly
Judit testnevelő tanár felkészítésével kitűnő eredményt ért el.
Az iskola csapata a III-IV. korcsoportban negyedik helyezett
lett. Egyéni összetettben kiváló teljesítményével Kónya Petra 8.
osztályos tanuló szintén 4. lett. Az I-II. korcsoportban tornázó
Bohus Lídia ötödik osztályos tanuló talajon, szekrényugrásban
és gerendán a legmagasabb pontszámmal szerezte meg az
aranyérmet, s így állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Ezüstérem a kajakosok
fizikai felmérőjén
A NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság, a Graboplast Győri Vízisport Egyesület Kajakkenu Szakosztálya és a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség, a téli
felkészülés végéhez közeledve,
2009-ben is megrendezte a
hagyományos Héraklész KajakKenu Fizikai Felmérő Országos
Bajnokságot. Az indulóknak
négy versenyszámban kellett
megmutatni tudásukat: húzódzkodás, futás, lábemelés és
fekvenyomás.
A február 7-én megrendezett versenyen a Békési
Kajak-Kenu Club kis csapata
is részt vett, és a 70-80 fős
iszonyatosan kemény mezőnyökben Budai Dániel a 91-es
kajakos fiúk között második
helyezést ért el.

Budai
Dániel

További békési eredmények: 1994-es fiú kajakosoknál 31. Domján Kristóf; 1993as fiú kajakosoknál 11. Jánosi
Gergely, 33. Görbe Dániel;
1991-es fiú kajakosoknál 2.
Budai Dániel, 23. Paulcsik
Balázs; 1994-es lány kajakosoknál 34. Béres Magdolna;
1993-as lány kajakosok között
37. Gulyás Nikoletta.

A botra visszatérve: van lehetőségünk a spiccek között
választani. Én mindig a legfinomabbat választom, mindig
többet lehet vele fogni és a
kapás is látványosabb.
Szerelésünk egyszerűsége
egy hajlított gubanc cső, ami
egy forgóba ütközik. Köztesen
gumigyöngy védi a kötést. A
forgó alsó részébe 0,14 mm
átmérőjű előke zsinórt kötök
horoggal. A horog nagyságát a
csali mérete határozza meg.
Javaslaton a jó fogás érdekében
14-től 10-es méretig.
Állóvízi horgászat során a
gubanc cső karabinerébe csepp
feeder kosarat akasztok, míg
folyóvíz esetén szegletes kosarat, hogy a sodrás ne görgesse.
Ezekkel az alapokkal eredményesen kezdhetjük a tavaszi
feederes fenekezős horgászatunkat. Szekerczés Sándor

Sikeresen indult a Hepp centenárium!
Ebben az évben lenne száz éves Dr. Hepp Ferenc
a kosárlabdázás máig nemzetközi hírű szaktekintélye. Több rendezvény is megemlékezik Békés
város híres szülöttéről. Elsőként – természetesen
– a kosárlabdázók emlékeztek.
Február utolsó hétvégéjén
zajlott le a Békési Szabadidős
és Sportjáték Klub Kosárlabda Szakosztálya rendezésében a 15. nemzetközi senior
női és férfi kosárlabda torna,
amely ettől az évtől Dr. Hepp
Ferenc nevét viseli.
A rendezvényen 12 férfi és 8
női csapat vetélkedett a trófeákért. A békési csapatok várakozáson felül igen jól szerepeltek. A nők Karcag, Kiskunfélegyháza legyőzésével jutottak a négyes döntőbe, ahol a
későbbi győztes Szeged ellen
szenvedtek 68:63 arányban
vereséget, így a 3. helyért mérkőzhettek a Sopron, Miskolc
együttesével, akik ellen biztos
győzelmet szereztek meg.
A férfiak a Gyergyószentmiklós ellen vívtak hatalmas
ütközetet és izgalmas hajrában nyertek büntetődobásokkal. A csoportdöntőben az

Eger csapatát győzték le 12
pont különbséggel, így a hármas döntőbe jutottak, ahol a
gyergyószentmiklósi seniorokkal alkottak közös csapatot. A Szeghalom gárdáját –
akik többször nyerték már
meg a senior tornákat és egy
Békés megyei válogatottat
alkotnak – jó játékkal sikerült
75:68 arányban legyőzni. A
döntőben a Szeged ellen változatos játékkal szoros küzdelemben 68:65 arányban vereséget szenvedtek, így a 2.
helyen végeztek.
A torna első három helyezettje:
Nők: 1. Szeged 2. Budapest,
3. Békés
Férfiak: 1.Szeged 2. Békés
3. Szeghalom
Különdíjban részesült a
Gyergyószentmiklós együttese, valamint Dr. Püski László a
torna fővédnöke.

A díjakat (Dr. Hepp Ferenc
Emlékkupákat) Békés város
képviseletében Izsó Gábor
polgármester, a Hepp család
nevében Dr. Hepp Ferenc a
Magyar Női kosárlabda Válogatott csapatorvosa a Sportkórház főorvosa, a rendezők
nevében Dr. Püski László a
versenybíróság elnöke adta át.
A rendezők köszönetet mondanak a támogatóknak: Zömök Kft
Budapest (fő támogató), Békés
Város Önkormányzata, Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
Németh László Kollégiuma, Hotel
Dübögő Szálloda étterem és
Esküvőház, Kiss Sándor Berényi
Savanyú, Deákné Domonkos
Julianna önkormányzati képviselő, Kovács Húsbolt, Taky –
Koncert Stúdió, Deák János, Békési Kistérségi Általános Iskola:
Eötvös József Tagintézmény, Karacs Teréz Tagintézmény, Dr.
Hepp Ferenc Tagintézmény; Nagy
János élelmezésvezető, Végh Gábor, Danó József, Cifra Tibor,
Nagy Károly Békéscsaba, Csarnai János, Pannika, és a MAMA, Balog Vilmos, Balog Lajos,
Hegedűs Ferenc.
Takács János, versenytitkár

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat

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

Árad
a Körös
Lapunk
megjelenésének
napjára, szerda reggelre jelzi
előre a Kettős-Körös tetőzését
Békésnél harmadfokú árvízvédelmi készültség mellett a
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A
Körösöket érintő áradást az
elmúlt időszak csapadékos időjárásával és a vízgyűjtő területeken megkezdődött hóolvadással indokolja az igazgatóság
főmérnöke, Galbáts Zoltán.
Belvízkészültséget egyelőre
nem kellett elrendelni.
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