
Mészáros Sándor ismét elő-
hozta a két tűzoltó szervezet
közötti vitát, és ennek megol-
dását sürgette. Mucsi András
azzal a civil szervezetek által
támogatott javaslattal élt,
hogy a bölcsődei építkezés
során a Fábián utcánál létrejö-
vő közterületet B. Szabó Ist -
vánról, egykori polgármester-
ről, országgyűlési képviselőről
és miniszterről nevezzék el.

A tényleges munka során a
testület elfogadta a szociális
ellátások módosított díjtétele-
it, valamint a méltányossági
jogcímű közgyógyellátás jöve-
delemhatárait megemelte. 

Elfogadták továbbá a tavalyi
helyi adózásról szóló beszámo-
lót, melyből kiderül, hogy
2009-ben 444 millió forint be -
vétele volt a városnak adókból.
A legnagyobb bevételt, az

összesnek több mint a felét (250
milliót) az iparűzési adó tette
ki. Az elmúlt két évben össze-
sen 280 egyéni vállalkozás szűnt
meg, de csak 196 új alakult. Je -
lenleg összesen 792 egyé ni vál-
 lalkozó van a városban. Ős ter -
melő 459 személy, akik szintén
iparűzési adóra kötelezettek.
Jelentős tétel a gépjármű adó is
(113 millió Ft). 2009-ben 5674
személygépkocsi, 777 te her gép -
kocsi és 338 motorkerékpár
után fizettek adót. A jelentés
szól is ar ról, hogy romlik a fize-
tési mo rál, egyre többször kell
végrehajtást kezdeményezni. 

A képviselők jóváhagyták a
civil szervezeteknek nyújtan-
dó önkormányzati támogatá-
sok elosztását. Közel ötmillió
forintot osztottak szét a Civil

Tanács delegáltjainak javasla-
tai alapján 64 szervezet
között. A legtöbbet a Békési
Polgárőrség Közhasznú Szer -
vezet kapott, 1,1 millió Ft-ot. 

Elosztották a sportszerveze-
teknek szánt pénzeket is. Az
önkormányzat idén verseny -
sportra, iskolai és diáksportra,
valamint szabadidős sportra
összesen 38,8 millió Ft-ot szán,
felét (19,6 millió Ft) a Békési
Férfi Kézilabda Kft. kapja meg.

Az ülésen napirendre került
to vábbá, hogy a 2009. január
el sejével bevezetett adósság-
kezelési szolgáltatást kiter-
jesztik a gázdíj tartozásra is,
tekintettel a lakosokat jelen-
tősen terhelő ismételt gázár-
emelésre és arra, hogy meg-
szűnik a gázártámogatás.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

ÁPRILIS 3-10.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

ÁPRILIS 10-17.
Levendula Patika (Csabai u.)

ÁPRILIS 17-24.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Egyéni indulók bemu-
tatkozása     2. o.

Tanszállodát adtak át
a Szánthó utcán   3. o.

Új keresztény közös-
ség alakult         4. o.

Lapunk
tartalmából

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁRCIUSI ÜLÉSÉRŐL

USZODA NYITVA TARTÁSA:

– hétfô-péntek: 6-20 óra 
– szombat: 8-20 óra 
– vasárnap 8-18 óra

Óriási sikerrel, nagy érdek-
lődés mellett rendezték meg,
második alkalommal, a Virág -
vasárnapi Vásárt a békési pia-
con. A Piacfelügyelet kezde-
ményezésére megtartott prog-
ram a húsvéthoz szükséges
kellékek, így a sonka, tojás,
zöldségek és persze az illatos
virágok megvásárlásának le he-
tősége mellett kellemes kikap-
csolódást is kínált. Ze nés és
táncos fellépések, kézműves
foglalkozások, játszóház, régi
mesterségek bemutatója, és
egykori piacok felidézése is
volt. Az időjárás kegyeibe fo -

gadta a rendezvényt, így a vá -
sározók örömére, ha csak egy
napra is, de régen látott mó -
don megtelt a piactér.

Jeneiné Lagzi Mária a Piac -
felügyelet vezetője la punknak
elmondta, hogy a következő
hónapokban több börzére ke -
rül sor. Legközelebb a Baba -
börzét tartják meg kisma -
mák nak és anyukáknak áp ri-
lis 24-én, szombaton délelőtt.

Június 6-án kisállatvásárra,
még iskolakezdés előtt Bolha -
piacra kerül sor. A sort az őszi
szü reti vásár zárja október el -
ső vasárnapján.

Virágillat töltötte be a piacot

Kósa Lajos, Debrecen Fi -
deszes polgármestere és or -
szággyűlési képviselője volt a
vendége annak a fórumnak,
amely március 30-án zajlott
Békésen, a művelődési ház-
ban. Az esemény egyúttal
Erdős Nor bert országgyűlési
képvise lő(jelölt) (Fidesz-
KDNP) kampányzáró ren-
dezvénye is volt. 

Kósa Lajos beszédében elő-
ször három olyan dolgot jelölt
meg, amely a Kádár-korszak
rossz öröksége. A nemzetet

tudatosan fosztották meg az
erkölcseitől, így lehet óriási
probléma, hogy nem értik és
viszonylagossá teszik a „Ne
lopj!” parancsát. Elveszett a
felebarát szeretete, a szülők
tisztelete. 

A második komoly válság-
jelenség az identitás megsem-
misítése. Jelenleg is dolgoznak
bizonyos erők azon, hogy az
emberektől még a nemi öna-
zonosságuktól is megfosszák.
Ez az identitás nem doku-
mentumok, hanem hit és

meggyőződés kérdése. A
Fidesz ezt az identitást akarja
megerősíteni, ebben pedig
kiemelt szerepe van a magyar-
ságtudat megerősítésének. 

A harmadik pillért a jogok
és kötelességek alkotják. Meg
kell tartani a rendet, az
embernek nem csak jogai,
hanem kötelességei is vannak
– mondta Kósa. 

Debrecen első embere élesen
bírálta a bürokráciát, az EU-s
szabályok kritikátlan átvételét,
a mezőgazdasági dolgozók

megnyomorítását a rengeteg
szabályozással, amelyeket lehe-
tetlen betartani. Mint mondta,
a Fidesz meg fog szüntetni egy
sor ilyen rendeletet és kor-

mányzati háttérintézményt. 
A Fideszes politikus szor-

galmazta, hogy a multikra
ugyanazok a szabályok vonat-
kozzanak, amelynek a saját
hazájukban is alá vannak
vetve. A multinacionális
cégeknek nem szerencsés ajtót
mutatni, de kemény kézzel
kell őket fogni - mondta. A
Fidesz-KDNP szövetség célja
a sikeres, erkölcsös, erős iden-
titású magyar nemzet, amely
szoros kapcsolatban van a
határon túli magyarokkal is.

Erkölcsileg kell megerősíteni a nemzetet
AZ ORSZÁG TELJES ÚJJÁÉPÍTÉSÉRŐL BESZÉLT KÓSA LAJOS

Önkormányzati pénzek civileknek és sportra
Napirend előtt a választás közeledése által gene-
rált politikai színezetű és hosszadalmas vita bor-
zolta a testületi ülés hallgatóságának kedélyeit.
Mások mellett az került szóba, hogy az MSZP
nem koszorúzott március 15-én a városi ünnepsé-
gen, de olyan képviselő is volt, aki Erdős Norbert
ünnepi szónoklatát kifogásolta. 

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S

További számos felvétel a vásárról a www.bekesiujsag.hu oldalon
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Debreceni Lajos vagyok.
Nős, két felnőtt gyermekem
van. Születésem óta Dobo -
zon élek. 

Közel 30 évet dolgoztam
az élelmiszeriparban, majd
az utóbbi 10 évet a vidékfej-
lesztés területén, így isme-
rem választókerületem és a
Békési kistérség jelenlegi
helyzetét, problémáit. Kez -

de ményezője voltam több
fejlesztési projektnek, mely
az Önök térségében valósult
meg. A nevemhez köthető
többek között Békésen a
kishajó kikötő, a Bagolyvár
és környezetének létrehozá-
sa, valamint a „Vadregényes
utakon Dánfoktól Mágorig”
túraútvonal kialakítása, Tar -
hoson a közösségi burkolat
és pihenő létesítése, Bél -
megyeren az egységes  utca -
táblák kihelyezése, Murony -
ban a főtér felújítása, Ka -
mu ton a piacfejlesztés. 

Mivel sikereimet a civil
szervezetekben végzett mun-
 kámban értem el, egyenes út
vezetett a Civil Mozga lom -
hoz. Részt vettem a Mozga -
lom programalkotásában.

Célterületem a vidékfej-
lesztés. Vallom, hogy térsé-

günk versenyképessége ak -
kor nő, ha szakszerű vidék-
fejlesztéssel képviseljük. A
piacképes termelésből eredő
foglalkoztatás bővülésével
az életminőség javul, a fiata-
lok elvándorlása csökken.

A Civil Mozgalom célki-
tűzése a képviselők kiváltsá-
gainak megszűntetése, le -
gyen visszahívható az a kép-
viselő, aki nem a választók
érdekeit szolgálja. Célunk
építő jellegű az együttmű-
ködés minden, az ország és
az emberek érdekét szolgáló
program esetében. Hisszük,
hogy országot építeni csak
békében lehet!

Jelszavunk: VEDD ÉSZ -
RE, AMI ÖSSZEKÖT, FE -
LEJTSD EL, AMI ELVÁ-
LASZT…

Tisztelt választópolgárok!
A politika életbe – habár

1993 óta tagja vagyok a
Fidesznek – a Fidelitas révén
kerültem, amelynek 1996-
ban alapító tagja voltam.
1998-ban alapító elnöke vol-
tam a mezőberényi Fidesz
csoportnak, és még abban az
évben önkormányzati kép vi-
selő lettem Mezőbe rényben.

2002 óta már má sodik ciklus-
ban vagyok Bé kés és térsége
egyénileg megválasztott or -
szággyűlési képviselője. 2002
óta Békés város képviselő tes-
tületének tagja va gyok, 2006
óta a város alpolgármestere.
A legutóbbi ciklusban én vol-
tam a legtöbb önálló indít-
ványt benyújtó képviselő a
Parlamentben, amelyekkel az
ellenzéki szerepkör ellenére is
számtalan ügyben tudtam
segíteni a hozzám fordulók-
nak. Véle ményem szerint
csak szorgalmas munkával
lehet eredményt elérni, és ezt
kívánom tartani a következő
választási ciklusban is. 

Reményeim szerint 2010-
ben újra bizalmat szavaznak
nekem a választókerületben,
és továbbra is képviselhetem
önöket Magyarország Parla -

mentjében, ugyanis számta-
lan olyan ügy van még,
amelyre megoldást kell talál-
ni a térségben élők érdeké-
ben. A legfontosabb kérdés a
munkahelyteremtés, amely
nem tűrhet halasztást. A tér-
ségben jóval magasabb a
csökkent munkaképességűek
aránya, mint az országos
átlag. Velük is külön foglal-
koznunk kell. Hosszú távon
számtalan lehetőséget látok
arra, hogy fejlődő pályára
lépjünk. Elsősorban a termé-
szetes adottságainkat kell
kihasználnunk. Itt vannak az
élővizeink, az ásványvíz kész-
letünk is kivételes, és ha jól
tudunk sáfárkodni az értéke-
inkkel, akkor számtalan lehe-
tőség nyílhat előttünk. 

Erdős Norbert,
országgyűlési képviselő

Tisztelt Honfitársaim!
Úgy hiszem, hogy csak az

Önök segítségével jöhet
létre a régen várt Radikális
Változás és az igazi Rend -
szerváltás. Ezúton hálás
szívvel köszönöm meg min-
 denkinek, aki valamilyen
formában támogatja meg-
választásomat! Hi szem,
hogy Önök, akik helyeslik a

Jobbik választási program-
ját, igazi Vál tozást akarnak.
Ezért úgy gondolom, hogy a
megmaradásra, élni akarás-
ra és a magyar feltámadásra
fognak szavazni. Hiszem,
hogy magyar népünk napfé-
nyes Turulként éled újjá a
sokat tépázott Kárpát-
medence közepén. Hiszem,
hogy ez az Ország az Önök
segítségével újra a magyaro-
ké lesz. Hiszem, hogy újra
si keres és egész lesz a ma -
gyar nemzet. Ennek megva-
lósítá sához azonban csak a
Jobbiknak van elegendő
aka rata, el szántsága és ener-
 giája. Mi nem tartozunk a
globális pénzügyi elit ki -
szolgálói közé, mint a többi
párt. Mi azt valljuk, hogy az
Ország kirablóinak börtön-
ben a helyük! Ma gyarország

a Magyaroké! Amennyiben
megtisztelnek bizalmukkal,
ígérem Önök nek, hogy csa-
kis az építő magyarságot
fogom szolgálni! Az ország
újjáépítésének garanciája a
Jobbik eltökéltsége és a
Radikális Választás prog-
ramjának szakmaisága lesz.
Tiszte lettel várom Önöket a
szavazófülkébe, hogy a
választás éjszakáján együtt
kiálthassuk: Adjon Isten
Szebb Jövőt Magyar ország!
Támogassák a Radikális
Változást! Győz zön a Job -
bik és Nyerjen Ma gyar -
ország!

Kiváló Tisztelettel!
Molnár József,

Jobbik Ma gyarországért
Mozgalom Békés megye 

III. számú választókörzetének
országgyűlési képviselő-jelöltje

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Közel négy éve annak,

hogy a választók bizalmá-
ból, az Országgyűlés legfia-
talabb tagjaként felesket-
hettem az Országgyűlés
tagjait. Megtisztelő és fel-
emelő érzés volt. Akik is -
mernek, tudják, hogy a poli-
tika számomra sohasem
hatalmat jelentett, hanem

szolgálatot. Képviselőként
ezért is tartottam, és tartom
ma is fontosnak, hogy a leg-
jobb tudásom szerint segít-
sek mindenkinek, aki hoz-
zám fordul. Legyen az jobb
vagy baloldali; legyen az
nyugdíjas, vállalkozó, csa-
ládanya vagy politikus. Min -
den rendelkezésemre álló
lehetőséget megragadtam,
hogy segítsek ennek a tér-
ségnek és az itt élőknek. 

Tettekkel bizonyítottam,
képes vagyok minden politi-
kai oldallal együttműködni,
hogy minél több beruházás
valósuljon meg, vagy indul-
jon el. Legyen az közút,
gyógyfürdő, uszoda, vagy
éppen iskola felújítás vagy
építés. Tettem ezt azért,
mert hiszek abban, hogy a
fejlesztések értéket, tudást

és új munkahelyeket teremt-
hetnek. 

A fejlesztések mellett min-
den társadalmi szervezetnek
igyekeztem a lehetőségeim-
hez mérten segítséget nyújta-
ni. Ha kellett, akkor a férfi
kézilabda csapatnak keres-
tem szponzort, vagy éppen a
nőinek harcoltam ki támoga-
tást. De számíthattak rám
azok is, akik az időseket fog-
ják össze, hiszen ők azokat
segítik, akik egy életen át
dolgoztak értünk, fiatalokért. 

Köszönöm, hogy szolgál-
hat tam Önöket, és a Ha -
zámat!

Kérem, tiszteljenek meg
április 11-én a szavazatuk-
kal, hogy folytathassam a
megkezdett munkámat!

Nagy László, 
országgyűlési képviselő

Egyéni indulók a parlamenti választáson
A Békés megyei 3. számú egyéni választási kerületben az április 11-i parlamenti választásokon négy jelölt indul. Mindannyiuknak ugyanakkora terjedelemben biztosít bemutatkozási lehetôséget az alábbiakban a Békési Újság.

A Békési Múzeumbarátok
Köre megtartotta évi rendes
közgyűlését. Török Emília el -
nök az előző év pénzügyi
beszámolóját, míg Bíró Mária
titkár a programokat ismertet-
te. Ezt követően Balázs Im re, a
Baráti Kör Számvizsgáló Bi -
zottságának tagja, valamint
Bíró György vezetőségi tag be -
jelentették tisztségükről való

lemondásukat. Helyettük
meg választásra kerültek az új
tisztségviselők. Lipusz György -
nét Számvizsgáló Bizottsági
tagnak, Földesi Gézánét veze-
tőségi tagnak választották meg
egyhangú szavazással a jelenlé-
vők. Megvitatásra és elfogadás-
ra került a Békési Múzeum -
barátok Köre 2010. évi prog-
ram-tervezete.

Változások 
a múzeumbarátoknál

A Békési Ifjúsági Napokon
már hagyománnyá vált, hogy
április 30-án este élő koncert
várja a fiatalokat és természete-
sen az idősebbeket is. Ebben az
évben is így lesz. Már 16 órakor
indul a koncertsorozat. Első -
ként a füzesgyarmati rap együt-
tes, a SMALL AND BIG lép
fel. Őket az ESTI KORNÉL és
a NILS zenekar követi. 20 órá-

tól Izsó Gábor polgármester
mond köszöntőt, és sor kerül az
ifjúsági díjak átadására is. Ezek
után az „Én hangom” énekver-
seny helyezettjei mu tatkoznak
be. 21 óra körül élő koncertet
ad a V-TECH együttes. Őket az
a veszprémi P.U.B. „dalkör”
tagjai követik a színpadon, akik
a másnapi Utca zene Fesztivál
fellépői is lesznek. 

A V-Tech koncertezik
április 30-án

Ideje: április 12-13-a, hét -
fő-kedd, 8-15 óráig. Helye:
Ag rárinnovációs Központ
(bejárat a Spar áruház parko-
lója felöl). Szükséges iratok:
a gyermek születési anya-

könyvi kivonata, a gyermek
TAJ száma, a gyermek lak-
címkártyája, a szülő személyi
igazolványa. A felvételről ér -
deklődni lehet a tagóvodák-
ban május 10-től.

Óvodai beíratás

Békés Város
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt és családját 

a településünk várossá 
avatásának 37. évfordulója

alkalmából 
megrendezésre kerülő

ünnepi 
képviselő-testületi

ülésre
április 15-én 

(csütörtökön) 
15 órától

a Békés Városi Kulturális
Központ színháztermébe.

Ez alkalommal kerül sor 
a Békés városért végzett

tevékenységek elismerésére.
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Házasságkötés: nem volt.

Elhunytak: Papp Mihályné
(81 évesen), Balog László
(51), Makai Mihály (65),
Püski Mihályné (62), özv.
Szatmári Sándorné (90, Bél -
megyer), Gombos Imréné
(77, Murony), Kocsor László
(84), Vad János (66), Varga

Pál (92), Telekdi Sándor (50),
Szabó Sándor (67, Bélme -
gyer), Makra Mária (85),
Fodré Gábor (70).  
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Az  írástudók és a farize-
usok egy házasságtörésen
ért asszonyt vittek Jézus
elé. Merthogy Mózes törvé-
nye szerint az ilyet meg kell
kövezni. „Hát te mit mon-
dasz?”– kérdezték. „Az
vesse rá az elsõ követ, aki
közületek bûn nélkül van!”
– válaszolta. (Jn8,11).

„Életünkben elõfordul-
nak olyan helyzetek, ami-
kor nehéz kérdést tesznek
fel nekünk, s komolyan
gondolkodóba esünk, hogy
mit is válaszoljunk. 

Egyedül a feltétel nélküli
szeretet, a feltétel nélküli
megbocsátás képes az em -
bert szabaddá tenni. Sza -
baddá tenni, azaz megsza-
badítani a bûntõl, s szabad-
dá tenni a jó úton való ön -
kéntes elindulásra. Jézus
ezt mondja az asszonynak:
„Menj, de többé ne vétkez-
zél!” Napjainkban társadal-
mi szintû felháborodást
vált  ki, amikor a nyilvános-
ságra kerülnek, hogy egyes
vezetõ beosztású emberek,
hogyan tulajdonítják el a
köztulajdont. Azok az em -
berek, akiket most sú lyos
bûncselekményekkel vádol-
nak, korábban évekig, évti-
zedekig azt látták, hogy
mások is ezt teszik minden
következmény nélkül. Aki
a kicsihez fért hozzá, az
keveset lopott, aki a nagy-
hoz, az többet lopott, de
semminek nem volt követ-
kezménye. Mintha minden-
ki szemet hunyt volna a
másik bûne fölött, s elvár-
ta, hogy mások is hunyja-
nak szemet az õ bûnei  fö -
lött. Mintha csak azt mond-
 ták volna: most le buk tál,
legközelebb legyél ügye-
sebb. Menj és továbbra is
csinálhatod ugyanazt! Menj
és vétkezz tovább! Ez a
gon dolkodásmód messze áll
Jézus gondolkodásától. Az
egész társadalomra, s benne
minden  emberre vonatko-
zik, hogy csak akkor lehet a
bûnökbõl felemelkedni, ha
a bûn elkerülésének szán-
dékával indulunk el egy új
úton.” (Horváth István
Sándor)

Csath Magdolna pedig
így ír: „Közgazdász szak-
emberként nem véletlenül
kezdem azzal, hogy emberi
minõségükben kell elõször
szemügyre vennünk a jelöl-

teket, és csak utána meg-
vizsgálni, hogy milyen gaz-
dasági programot kínálnak.
Hiszen tudjuk, a program
semmit sem ér emberi tisz-
tesség és becsület nélkül.
(...) Ha úgy gondoljuk,
hogy a jelölt méltó a bizal-
munkra, akkor természete-
sen a programját is meg
kell ismernünk és értékel-
nünk kell: reális-e, megva-
lósítható-e, és elõreviszi-e a
nemzetet. (...) A választá-
sok után figyelni kell, hogy
betartják-e ígéreteiket a
megválasztott vezetõk.
Úgy viselkednek-e, aho-
gyan elvárjuk tõlük. A tár-
sadalom aktív, kritikus, és
az értékváltozást kikény-
szerítõ részvétele nélkül
nem remélhetünk érdemi
és gyors változásokat. Ha
pedig ilyenek nem lesznek,
akkor hazánk végleg a le -
csúszó nemzetek közé
kerül. A választók felelõssé-
ge tehát óriási!”

Nem könnyû tehát a
dolgunk, de valójában – ha
jól belegondolunk – még-
sem nehéz, hiszen csupán a
fenti kritériumoknak meg-
felelõ embert, és politikai
formációt kell megtalál-
nunk. Bû neitõl megszaba-
dult, tehát szabad, tiszta
ember a mi jelöltünk, aki
tisztességes, becsületes
magyar. Minden maga felé
hajlást, egyéni karriert a
háttérbe szorítva csak a
közért, másokért – értünk
– cselekszik önzetlenül,
hite van, a magyar jövõ és
a nemzeti megújulás leté-
teményese, és határtalanul
egységes magyar nemzet-
ben gondolkodik. Ke -
ményen, szemünkbe nézve
fog kezet, nem köntörfala-
zik, nem lamentál, hanem
tesz. Mindig igazat mond,
nem csûri csavarja a szót,
egyenes beszédben és jel-
lemben egyaránt. Alázatos
választóival, felebarátaival,
de nem alázkodik meg,
nem köt kárunkra káros
kompromisszumot. Ajtaja
nyitva elõttünk, zsebe
üveg. Igazi közszolga
tehát, s így valódi politi-
kus is, ki ha ezen értékek
mentén cselekszik akár a
szolgák szolgája, azaz
miniszter is lehet.

Tavaszi szél vizet áraszt,
Magyarország pedig vá -
laszt. Hát mi is – a fentiek
alapján – immár választha-
tunk. És tegyük is. Kö -
telességünk. Csath Mag -
dol na is erre biztat, ezt
mondja: „Óriási a tét, nem
hibázhatunk.”

Tavaszi szél...

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

– Viszonylag kevés helyen
sikerült kellő számú ajánlócé-
dulát gyűjtenie a MIÉP-nek,
csak néhány megyében lesz
listájuk. Mi ennek az oka?

– Az a hatalmas, évtizedes
elszigetelés, elhallgatás, amely
a pártot kíséri. Mi vagyunk az
első számú közellenség. 

– Emellett a Jobbik is sok
tagjukat, szimpatizánsukat
átcsábította… 

– A Jobbik elvette a MIÉP
összes gondolatát, összehány-
ta és zűrzavarosan adja to -
vább. Fajankók gyülekezete,
akik nem is tudják, mit be -
szélnek. Hőzöngők és tele
van nak nevetséges elemekkel,
miközben nemzeti radikális-

nak állítanák be magukat.
Egyik lelepleződés a másikat
éri a pártban.

– Honnan van pénze a
Jobbiknak ennyi körzetben
indulni, kampányolni?

– Pillanatnyilag az MSZP-
nek az összes reménye a Job -
bikban van. Miközben az
MSZP indulók listáját az
ügyészség állítja össze, a Job -
bik megakadályozhatja a Fi -
desz-KDNP kétharmados
többségét, megakadályozhat-
ja a rendteremtést a maga
mindent el söprő vak rombo-
lásával. A Job bik annyit köl-
tött már eddig a kampány-
ban ismeretlen forrásból,
hogy külső pénzeket, akár

nemzetközi összefogást kell e
mögött sejteni. 

– A Jobbik szimpatizánsai
jóindulatú, ám megtévesztett
emberek?

– A történelem ismétli ön -
magát. Ugyanez a jelenség zaj-
lott le ’89-90-ben az SZDSZ
esetében. Milliók voltak meg-
tévesztve hangzatos ígéretek-
kel, jelszavakkal. Most még
könnyebb a dolguk, mert sze-

génység van, sokan rosszul
élnek, és bűnbakra van szük-
ség. A Jobbiknak az a taktiká-
ja, hogy egyenlőségjelet tesz a
két nagy párt között.

– Sokat beszéltünk a Job -
bikról. A MIÉP tagsága mit
mutat?

– Fogyatkozó és öregedő a
tagságunk, ennyi idő elhallga-
tás után nem is lehet más. De
azért a Pilvax-közben még nem
férnénk el, a Hősök tere kell a
nagygyűléseinkhez. Progra -
munk mit sem változott. Alapja
a termőföld ma gyar kézben tar-
tása, a kis- és középvállalkozá-
sok megerősítése. A következő
kormánytól emellett a rendcsi-
nálást várjuk el, a volt kommu-
nista és tolvajbanda kisöprését.
Ami pedig a pártunk jövőjét
illeti, a választás után össze-
ülünk a tagsággal és megbe-
széljük, merre tovább. Ezt ala-
posan át kell majd gondolnunk. 

Sz. K.

„A Jobbik a liberális baloldal előretolt éke”
Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártjának
(MIÉP) elnöke jelenlegi legfontosabb feladatának
a Jobbik leleplezését tartja. Úgy véli, az MSZP e
pártban látja saját menekülésének útját. Interjú
Csurka Istvánnal.

A március 25-i ünnepélyes
átadáson Kissné Dr. Balogh
Ibolya igazgatónő kiemelte,
hogy a mintegy fél éven át
tartó felújítás során 155 db
olyan nyílászárót építettek be,
amelyet az iskola növendékei
a békési Szarvasi utcai faipari
tanműhelyben gyártottak. A
munkák során emellett magas
tetőt építettek, akadálymen-
tesítést végeztek, valamint új
lifttornyot alakítottak ki,
átépítették az épületben a víz
és szennyvízvezetékeket, és
korszerűsítették az elektro-
mos hálózatot. Megtörtént a
hi deg- és melegburkolatok

cseréje, a vizesblokkok teljes
felújítása, valamint az épület
külső és belső festése, utóbbit
az iskola tanulói végezték el. 

Domokos László, Békés
Me gye Képviselő-testületé-
nek el nöke avatóbeszédében
arról szólt, hogy az 1970-es
években elkészült épület javí-
tásra szorult, többször siker-
telenül pá lyáztak felújítására,
míg végül saját erőből vágott
bele a me gye. Ennek az adott

pénzügyi alapot, hogy a
Megye gyű lés elhatározta, a
kötvénykibocsátás bevételét
fontos, halaszthatatlan beru-
házásokra fordítja. 

– Az oktatásba való befek-
tetés hosszú távú közügy, így
kerülhetett sor erre a felújítás-
ra – tette hozzá, egyben kérte
a békési lés környékbeli tele-
püléseken élő szülőket, hogy
bizalmukat helyezzék a Farkas
Gyula Közoktatási Intéz mény -
be, írassák ide  gyerme küket.
Ez a munkahelyek meg őrzését
is szolgálja. 

Ezt követően a vendégek
kö rüljárták a teljes egészében
meg újult épületet, amelynek
három szintjén a 3-4 ágyas la -
kószobák mellett informatikai
szaktanterem, konditerem,
könyv tár, főzőkonyha, beteg-
szoba is helyet kapott. Az
épületbe a mozgásukban kor-
látozott gyermekekre gondol-
va liftet is beépítettek. A kivi-
telezést a Károlyi és Társa
Kft. végezte el. 

Szegfű Katalin
Bővebben: www.bekesiujsag.hu

Teljesen felújították a kollégiumot
Saját erőből, mintegy 150 millió forint ráfordítá-
sával újította fel Békés Megye Önkormányzata a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Szánthó
Albert utcai kollégiumát, amely hétköznapon-
ként száz sajátos nevelési igényű gyermeknek ad
otthont, míg hét szobájában 27 férőhellyel hétvé-
genként mint tanszálloda működik, építve az
intézményben folyó utazás és turizmus gimnázi-
umi képzésben résztvevőkre, egyben nekik gya-
korlati helyet biztosítva. 

Átvágták a szalagot. Középen Domokos László, Békés Megye Kép vi -
selő-testületének elnöke.
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Április első hétvégéjén ke -
rült sor az „Én hangom” című
énekverseny selejtezőjére a
kulturális központban. Ebben
az évben is szép számmal je -
lentkeztek versenyzők az or -
szág minden tájáról. A döntő-
be négy békési jutott be: Nagy
Noémi, Csordás Ákos, Rácz
Renáta és Sas Attila László. Az
április 23-i fináléban, ami 18
órakor kez dődik,  ismét neves
énekesek, menedzserek fognak

zsűrizni. A hagyományokhoz
hí ven, a gála végén színpadra
lépnek a zsűri tagjai is, többek
között Molnár László, Pély
Barna bás, Rom hányi Áron,
Kefír, Tóth Ga bi, Brasch Ben -
ce, Tomi az Anti Fitnessből és
SP is. A jó hangulat ismét
garantált. Min den érdeklődőt
szeretettel vár nak. Belépő:
1200 Ft, diák igazolvánnyal
650 Ft, cso portos kedvezmény:
900 Ft/fő. 

Április 23-án lesz 
az énekverseny döntője 
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Amikor ezt a lapot a kezünkbe vesszük, két jelentős esemény
között leszünk: húsvét után és a választások előtt. A húsvét,
mint ünnep többnyire mindenki számára jelentett valamit, a
választásról már kevésbé mondható el mindez. A tapasztalat sze-
rint a választóknak jó, ha 60 százaléka részt vesz rajta. Pedig a
végeredményben mindenki érintett! A következő években meg-
hozandó törvények, rendeletek – ahogyan eddig is – kihatással
lesznek életünk minden területére…

Valamiért elszoktunk attól, hogy kézbe vegyük saját sorsun-
kat. Pedig dönteni, választani szinte mindig kell. Tesszük ezt
már reggel, a felkelés pillanatában, s folytatjuk egész napon át,
míg nyugovóra nem térünk. Igaz, ezek mindennapi, nem eget
rengető dolgok: Melyik ruhát vegyem föl, mit egyek, igyak,
hogyan tanuljak, dolgozzak, merre menjek, kivel osszam meg
gondolataimat, stb. Persze ezeknek a „kis” döntéseknek is meg
van a maguk helye, jelentősége. Aki azonban felelősen él és gon-
dolkodik, az nem mond le arról, hogy igazi döntéseket hozzon.
Még csak nem is 4 évre szóló választási döntést, hanem egy élet-
re szólót! Amit húsvét eredeti jelentése is hordoz: felismerni és
befogadni a Feltámadott Jézus Krisztust a szívembe, Aki az igazi,
a teljes, politikától és választásoktól független élettel akar ma is
megajándékozni.                             Katona Gyula, lelkipásztor

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra

meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

– Békés, Karacs T. u. 7. II/8. szám (59 m2) 
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó

– Tarhos, Békési u.7. fsz. 8. szám ( 65 m2 )
A bérleti díj: 300 Ft/m2/hó

– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdál -

kodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 36-os számú iroda).

Benyújtási határidő: 2010. április 21. (szerda) 12 óra.

– Kik alapították meg a
gyülekezetet?

– Tizenöt személy alapítot-
ta a Teleki utcai Baptista
Gyü lekezet tagjai közül.
Hosszú időn át tartó imádko-
zás után Istentől kaptuk az
elhívást, hogy munkálkod-
junk ilyen módon Békésért.
Úgy véljük, hogy a jövőben
sok kisebb közösségre lesz
szükség a hitélet gyakorlásá-
hoz, mert emberibb léptékű,
és nem vész el a sok alkotó
energia, Istentől kapott talen-
tum. Január óta tartunk össze-
jöveteleket az Agrárinnovációs
Központban, amely istentisz-
teleteinknek ezután is helyszí-
ne lesz vasárnaponként.

– Miért „tágas tér” a gyü-
lekezet neve?

– A névválasztás Dávid
király énekéből ihletett, ami-
kor a király a nehézségeiből
való szabadulásáért mindig
Isten dicsőíti. Ezt olvassuk a
Bibliában: „Tágas helyre vitt
ki engem, kiragadott, mert
jóakaróm nékem.” Isten Igéje
Jézus Krisztus megváltása
által szabadságot ígér, sza-
badságot a megkötözöttsé-
gektől, a függőségektől, a
félelemtől, az adósság csap-
dáktól, a rossz kapcsolatok-
tól. Rabság, szolgaság helyett
fiúságot, örökséget ígér, és
növekedést ad. Ezt kívánjuk
hitelesen megélni, megmutat-
ni, hogy ebben a sok nehéz-
séggel, kudarccal együtt járó
világban is van remény, van
az életnek értelme.

– Kiket fogad be az új gyü-
lekezet?

– Célunk Isten elhívása, ki je-
lentései, tanítása alapján, és a
baptista hitelvek szerint műkö-
dően egy új gyülekezet plántá-
lása Békés városában, annak
érdekében, hogy az itt élő még
nem hívő, vagy a hívő, de
közösség nélkül élő embereket
elérjük, őket kö zösségbe von-
juk. Elsősor ban a Békésen és
vonzáskörzetében élő, még
nem hívő embereket keressük

fel személyes, baráti, testvéri
kapcsolatok által, továbbá olya-
nokat, akik korábban valamely
gyülekezethez tartoztak, de
jelenleg távol tartják magukat
a rendszeres gyülekezeti élettől.
Nem akarunk más gyülekeze-
tekből tagokat toborozni.

– Együtt fognak működni a
többi gyülekezettel?

– Szükségesnek tartjuk a
városban működő evangéliu-
mi gyülekezetek együttműkö-
dését, megbékélését, egymás
missziós munkájának támoga-
tását. Olyan egységet szeret-
nénk, amely jó értelemben
„rázza meg” a várost. Össze
kell fognunk, mert sok a kiáb-
rándult, hitét és reményét
vesztet személy a környeze-
tünkben. Szükségük van
Istenre. Várunk mindenkit
vasárnap 17 órakor kezdődő
istentiszteletünkre az Agrár -
innovációs Központba, a város
központjában. 

Szegfű Katalin

Új keresztény közösség jött létre
Virágvasárnapon hivatalosan is megalakult a
Tágas Tér Baptista Gyülekezet, egy új keresztyén
közösség Békésen, melynek egyik vezetőjével,
Filó Györggyel beszélgettünk. 

A Békési Ipartestület elnöke,
Juhos János beszámolt a tavalyi
év eseményeiről. Elmondta,
hogy a taglétszám tovább csök-
kent, jelenleg 48 tagot számlál-
nak. A lemorzsolódás okát az
elnök a gazdasági válságban
látja. A 2009. évi költségvetés
teljesítését teljes egyhangúság-
gal fogadták el a tagok, de a

2010-es költségvetési tervezet
már kisebb vitát generált,
lévén, hogy tervezett bevételek
nem fedezik a kiadásokat.

A gyűlés több résztvevője,
így Valnerovicz Kálmán, a
Békés Megyei Ipartestületek
Területi Szövetségének elnöke,
és Nagy Mihály László, a Vál -
lalkozók és Munkáltatók Or -

szágos Szövetségének me gyei
elnöke az összefogást sürgette
és méltatta, amely szavaik sze-
rint a hatékony érdekképviselet
egyetlen esélye az iparosoknak
és a vállalkozóknak. Az adó-
csökkentést, a közbeszerzések-
nél a magyar vállalkozók
előnybe helyezését, a mester-
képzés rangjának visszaállítását
többen is megfogalmazták,
továbbá azt is, hogy az önkor-
mányzat a helyi vállalkozókkal
több munkát végeztessen el.

Az idei tervekről elhangzott
továbbá, hogy ősszel a helyha-

tósági választásokon ismét in -
dulni kíván a tekintélyes múltú
Békési Ipartestület. A körzeten-
kénti jelöltek listáját a követke-
ző hetekben állítják össze. Nem
csak a tagok közül jelölnek
majd. A pártállás nem fontos,
egy a lényeges, az iparosokkal
való szolidaritás – mondta el
Juhos János elnök. A szervezet-
nek egyébként jelenleg két, lis-
táról bejutott képviselője van a
képviselő-testületben, Belleli
Lajos és Dr. Pásztor Gyula. 

Bővebben: www.bekesiujsag.hu

Újra ringbe száll az Ipartestület
Az őszi helyhatósági választásokon Békés mind a
tíz választási kerületében indít jelöltet az Ipar -
testület – határozták el a szervezet tagjai egyhan-
gúlag iparos gyűlésükön március 22-én. 

„...Mindnyájunknak el kell menni...”
Nyílván emlékeznek még ezekre a sorokra a Kossuth nótából.

Manapság újra aktuális: benne vagyunk a választás finisében.
Hamarosan eljön a nap, amikor legjobb lelkiismeretünk szerint
színt kell vallanunk: hogyan képzeljük el saját magunk és
hazánk szebb és jobb jövőjét; hogyan, miként szeretnénk élni.
Úgy, mint mostanában: amikor minden nap kidől a szekrényből
egy csontváz, kiderül egy újabb korrupciós eset, amitől megint
csak az elidegenedésünk nő a politikával, a világgal szemben;
avagy boldog, szabad, büszke és hasznos állampolgárai szeret-
nénk lenni hazánknak? Milyen jövőt szeretnénk? Ez itt a tét.

Aki nem megy el választani, annak nem lesz joga a létrejövő
rendet kritizálni, ellene hőbörögni; annak csak a „Justus-
Murmurandi” /a morgás joga/ marad egyedül! Ezért mondom a
Költővel én is: „...Ez a kérdés, válasszatok!”          Csapó László

Egyre többen foglalkoz-
nak megyeszerte olyanok-
kal, akik drogot használ-
nak. Ezen szakemberek
szá mára a továbbképzés és
tapasztalatcsere elengedhe-
tetlen. Erre tett kí sérletet a
március 26-án, az egészség-
ügyi szakdolgozóknak meg-
rendezett szakmai tanács-
kozás, melyet a Békés Me -
gyei Kábítószerügyi Egyez -
tető Fórum (KEF) szerve-
zett békési partnerszerve-
zetével. 

Az előadások mások mel-
lett a diagnosztikai módszere-
ket, a segítségnyújtás színte-
reit, a kezelés lépcsőit, az
utcai megkeresést, a detoxiká-
ciót, a nemzeti és megyei
Drogstratégiákat, és a KEF-
ek jelentőségét is érintették.

Szóba került a többi szenve-
délybetegség is, melyek köre
egyre bővebb. Ide sorolandók
például a játékszenvedélyek, a
tévé- és internet függőség,
valamint az evési zavarok is. 

Elhangzott, hogy a szenve-
délybetegség, így a kábítószer
használat is betegség, és nem
akaratgyengeség. Valamint az
is, hogy mivel nagyon sok fia-
tal nem tud örömöt érezni,
ezért a kábítószer bódulatá-
ban keresi a maga örömforrá-
sát. A kábítószer kipróbálásá-
nak veszélyeztetettségi ideje
kitolódott 18-ról 25 évre. 

Az előadások mellett kisebb
csoportokban interaktív fog-
lalkozásokra is sor került. Az
akkreditált továbbképzésre a
megye számos településéről
érkeztek szakemberek. 

Megyei szakemberek
tanácskoztak 

a drogfogyasztásról

Nemrégiben 99 tag jelenlé-
tében, a Nyugdíjasok Házá ban
megtartotta közgyűlését Békés
Város Nyugdíjasok Ér dek -
védelmi Egyesülete. Elfo gadták
az előző évi munkáról szóló
beszámolót és az idei terveket.
A mandátum lejárt, ezért új
vezetőséget választottak. A 9
tagú vezetőség elnöke ismét
Balázs Imre, alelnöke László

Jánosné, gazdasági vezetője
Szabó Istvánné, titkára Ádám
Emerencia lett. Az Ellenőrző
Bizottság elnökének Lipcsei
Jánost választották meg. 

A Békési idősekért Alapít -
vány lemondott kuratóriumi
el nöke és titkára helyett újakat
vá lasztott a közgyűlés. A kura-
tórium elnöke Molnár Miklós -
né, titkára Ilyés Istvánné lett.

Maradt az elnök



– Milyennek látod a mai
diákok életét?

– Szerintem a mai diákok
nem szeretnek tanulni, vi szont
ha sportprogramról vagy vala-
milyen őket érdeklő szabadidős
tevékenységről van szó, meg
lehet őket mozgatni. Szo -
morúsággal tölt el, ha hétvé-
genként kihívóan öltözködő,
túlzottan alkoholt fogyasztó,
dohányzó és drogozó fiatalt
látok. Szerencsére vannak köz-
tünk olyanok is, akik az első
perctől kezdve tudják, mit
akarnak, és nem csak a szülői
elvárásnak akarnak megfelelni.

– Mit teszel (mit tettél)
értük diákpolgármesterként?

– Nekem, mint diákpolgár-
mesternek, ott kell lennem
minden diákönkormányzati

gyűlésen, ahol megbeszéljük a
jövendő programjait, ezek
felelőseit, a pályázatokat.
Min den évben előkészítjük a
diákpolgármester választást,
megszervezzük a nyári diák-
vezetőképző táborokat. Bé -
késen 2009. április 30-tól va -
gyok diákpolgármester, s ah -
hoz, hogy az lehessek, renge-
teg munkát kellett belefektet-
nünk kampánycsapatommal.
Édesapám, aki operatőr, még
kampányfilmet is készített.
Indulásomkor azt ígértem
„választóimnak”, hogy meg-
próbálok sportrendezvénye-
ket, diszkókat és kerekasztal
beszélgetéseket szervezni. Az
ígéreteimnek sajnos csak egy
részét tudtam beváltani, ré -
szint anyagi okokból, részint

mások ígéretének be nem vál-
tása miatt. Az idei választáson
is indulok. Szeretek a közép-
pontban lenni, embereket
megismerni. Úgy gondolom,
rengeteg tapasztalatot gyűj-
töttem, amiket a jövőbeli
munkám során hasznosítani
szeretnék. Persze, csak ha új -
raválasztanak. Talán én a töb -
bi indulónál már jobban átlá-
tom a lehetőségeinket és a
kor látainkat, jobban ismerem
a buktatókat.

– Milyen személyes elképze-
léseid, terveid vannak?

– Jövőre befejezem a kö -
zép  iskolai tanulmányaimat,
de már ebben az évben előre-
hozott középszintű matemati-
ka vizsgát teszek, hogy utána
jobban tudjak koncentrálni az
emelt szintű média érettsé-
gimre, és a magyar középszin-
tűmre. Ez utóbbi kettő szük-
séges a főiskolai továbbtanulá-
somhoz kommunikáció és
médiatudomány szakon. Nem
a véletlen műve a választá-
som, hiszen kisiskolás korom
óta érdekel a média. Apa
munkájába még mindig bese-
gítek családi alapon. Hosszú
távon egy jól fizető és jó lég-
körű munkahelyet szeretnék.
Sajnos még nem tudni, itthon
vagy külföldön fog sikerülni.
Szeretnék majd gyermekeket,
családot, és persze biztos hát-
teret mindehhez. Ezekből mit
tudok megvalósítani? Az még
a jövő zenéje.              Gugé

Következő lapszámunkban
interjút olvashatnak Minya
Gábor kőfaragó mesterrel.

52010. április 7.

My house, my castle
Azaz: „Az én házam, az én váram”. Ezt vallja a
mindössze 17 éves, nyílt tekintetű, a világot reáli-
san látó, mosolygós, kedvesen beszédes Mucsi
Nikolett diákpolgármester is, aki a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény 11. évfolyamára járó gim-
nazista diákja. ÖN DÖNT: ISZIK VAGY BETEG! (2. rész)

Nézzük meg, hogy mik a következményei a vízvesztésnek:
– a vér sűrűsége növekszik 
– növekszik a káliumkoncentráltság
– szomjúság érzet alakul ki.
A szomjúságérzet már egy elkésett jelzés! Ilyenkor a víz-

veszteség már nagyobb, mint a testtömeg 1%-a, ami kb.
háromnegyed liter víz hiányát jelzi.

– emelkedik a pulzusszám
A szívnek percenként 3-5 ütéssel többet kell végeznie ahhoz,

hogy a sűrűbb vért a sejtekhez pumpálja, hogy a sejtek az izom-
munkához szükséges oxigénhez továbbra is hozzájussanak.

Az emberi szervezet naponta átlagosan majdnem 2,5 liter
vizet veszít a párolgással, légzéssel és vizelettel. A minimálisan
ajánlott folyadékbevitel napi 3,5 liter, amiből 2 liter legyen tisz-
ta víz és sokszor, keveset fogyasszunk belőle.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 

Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu. 
Adószám: 18392607-1-04.

„Esély” Állat- és Természetvédő 
Közhasznú Egyesület (Békés)

Azon múlik a következő kormány sikere, hogy a sajátjait
illetően is kemény tud-e lenni – jelentette ki Pokorni Zol -
tán, a Fidesz alelnöke. Ezért az elszámoltatás a jövőről szól:
„a mieink előtt is világosnak kell lenni”, hogy ha ők lesznek
hatalomban, az nem jelentheti azt: „eddig ők loptak, most
meg ti fogtok lopni”. Egy teljesen új világot kell kezdeni, s
az elsőnek, aki belenyúl a pénztárba, annak „le fogjuk vágni
a kezét.” A szocialisták „elmismásolt ügyeit” kinyomozni
sem lesz kellemes, de az még mindig könnyebb, mint a
sajátjainkkal szemben a keménységet következetesen érvé-
nyesíteni. „Ha ettől eltérünk, és mást csinálunk, mint amit
mondtunk, akkor éppúgy esünk, sőt még nagyobbat esünk
az emberek szemében, mint a szocialisták” – fogalmazott. 

Nem működhet az ország, ha az emberek nem érzik
azt, hogy inkább megéri tisztességesnek lenni, mint tisz-
tességtelennek. A Fidesznek „nincs csodafegyvere”, s ha
nem tudja a Fidesz  nyilvánvalóvá tenni, hogy eddig ez a
lopós, korrupt, pártfinanszírozós, kéz-kezet mosó dolog
volt, de mostantól viszont egy új politikai kultúra és
norma működik akkor nem lesznek az emberek türelem-
mel két-három évig" – fogalmazott. Ebből a szempontból
tartja kulcskérdésnek az elszámoltatást, és a jövőre nézve
egy új norma, új szabályrend kialakítását.

Békési Újság az interneten
www.bekesiujsag.hu

Izsó Gábor polgármester a
kutaknak mint találkozási
pontoknak a fontos szerepé-
ről szólt néhány szót, és kie-
melte, hogy az ártézi vizek
ugyan arzénosak, de azért
sokan a mai napig ragasz-
kodnak hozzá. 

Csurka Péter író „A két
strázsa” című regényéből
egy idevágó részletet az író
fia, Csurka László, Jászai
Mari-díjas színművész, a
Nem  zeti Színház örökös
tagja olvasott fel. Előtte egy
sztorit mesélt el abból az
időből, az ötvenes évek elejé-

ből, amikor családjával még
Békésen éltek, és maguk is
az ártézi vizet itták. 

Erdős Norbert avatóbeszé-
déből mások mellett kiderült,
hogy az Asztalos utca és
Kurta utca összeszögelésénél
lévő kutat 1928-ban tárták
fel. 730 méter mélyről 43 fo -
kos, árványi anyagokban gaz-
dag vizet nyertek, amit 1943-

ban ás vány  víznek mi nősítet-
tek. Het ven éve ez a kút táp-
lálja a békési gyógyfürdőt is.
Kiváló élettani hatással ren-
delkezik, elősegíti a gyulladá-
sos folyamatok gyógyulását,
alkalmazható zsugorodások,
neurológiai- és reumatikus
pa naszok, női- és bizonyos
bőr bántalmak esetén, de még
gyomorsavtúltengésnél is. 

A szalag átvágását követő-
en a vendégek egy-egy pohár-
nyit kortyoltak a kút jellegze-
tes színű és zamatú vizéből.
Sokan most először kóstolták
ezt a vizet.

Az átadásra jelent meg
Nagy Ildikó levéltáros „A bé -
kési Asztalos utcai kút tör té-
nete” című ta nulmánya.

Sz. K.

Átadták a megszépült Asztalos-kutat
A KÚT SZEBB, A VÍZ HETVEN ÉVE UGYANOLYAN

Az elmúlt hónapokban
megszépítették, vagy
ahogyan Erdős Norbert
országgyűlési képvise-
lő, alpolgármester fo -
galmazott „új köntösbe
öltöztették” az Asztalos
utcai ártézi kút környé-
két. A munkákra (dísz-
burkolat, padok, ke -
rék pártárolók elhelye-
zése) a pontot egy új
felépítmény elhelyezése
tette fel. A felújított
kutat mintegy 150 kör-
nyékbeli lakos és más
érdeklődő jelenlétében
adták át rendeltetésé-
nek március 28-án. 

Sokan palack, sőt hordószám viszik az ártézi vizet. A kút egyben találkozási pont is. További felvételek a
kútról és az átadásól: www.bekesiujsag.hu
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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.
Bélmegyeren főút mellett háromszobás,
összkomfortos, vegyes falazatú kertes ház
megegyezés szerint sürgősen eladó. Érd.:
30/543-09-42. 
Felújított, 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
Békés Deák F. u. 66. sz. alatti kertes ház
eladó vagy tömblakásra cserélhető. 20/
212-44-11.
Eladó 2,5 szobás kertes ház a Kert u. 4.
sz. alatt. Tel.: 20/80-344-08.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleki u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/257-36-81.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
Újszerű, rendezett, gáz + központi fűtéses,
kétszoba + ebédlő kis kerttel ház eladó.
Békéscsabai ház vagy első emeleti lakás is
csereként érdekel, árkülönbözettel 9 millió
forint körüli áron. Érd.: 70/367-02-40.
Városközpontban kétszobás, összkomfor-
tos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Szép környezetben, Fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépí-
téses családi ház új tulajdonost keres.
Tel.: 20/346-77-00.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el cse-
rélhető. Garázs is van. Telefon: 66/634-984.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Békés város központjában  20 m2-es nagy
padlásteres új garázs eladó. 30/559-10-70.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre nyúló udvarral eladó. 20/923-29-12.
Fürdőhöz közel kétszobás nappalis kertes
ház eladó. Garázs, melléképületek, gazda-
sági melléképületek, gáz és vegyes tüze-
lés. Kisebb lakásra csere érdekel. Tel.:
70/779-55-50. 
Háromszobás, összkomfortos családi ház
eladó. Parkosított udvar, garázs, mellék-
épületek, gazdasági melléképületek, fúrt
kút, gáz és vegyes tüzelés, csere is érde-
kel. 70/505-97-05, 70/618-19-65.
Békéscsabán olcsó ház eladó. Tel.: 30/
48-63-178.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. sz.
háta mögötti garázssoron. Érd.: 66/412-227.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.

Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Ház eladó Békésen. 70/638-12-45.
A Széchenyi téren 72 m2-es lakás eladó
vagy egyszobás lakásra cserélhető. Tel.:
70/536-45-32.
Eladó egy 57 m2-es lakás az Ady-n. Érd.:
70/365-03-43.
Békésen 58 m2-es, 2. emeleti, kétszobás
lakás eladó. Kertes házra csere érdekel.
30/431-92-98.
Téliesített nyaraló, 30 m2-es, bővítési le -
hetőséggel, termő gyümölcsössel eladó.
Víz, villany van. Gp-val egész évben meg-
közelíthető. Tel.: 66/634-457.
Békésen igényesen kialakított kétszintes ház
zöldövezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Eladó emeletes családi ház a Petőfi utcá-
ban. Tel.: 20/88-68-704.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő ház. 30/55-34-956.
Békésen az Ady 12. alatt 2. emeleti, három-
szobás, ebédlős, klimatizált, felújított lakás
sürgősen, áron alul eladó. 70/292-12-35.
Békésen, a Szarvasi 14-ben kétszobás, 3.
emeleti felújított kilépős lakás eladó.
30/252-33-90.
Mezőberényben a Fő utcán csendes öve-
zetben, rendezett második emeleti, két-
szobás lakás azonnali beköltözéssel
eladó. Tel.: 30/26-12-239, 30/34-64-809.
Félkomfortos parasztház eladó a Sza -
badkai u. 40. alatt. Érd.: a helyszínen vagy:
30/56-88-410.
Kétszobás ház eladó. Békés, Deák F. u. 11.
Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 66/634-029.
Eladó háromszobás, nappalis kertes csa-
ládi ház. Felújított, hőszigetelt, rendezett
udvar, garázs. Érd.: Körösi Csoma S. u. 68.
Ház eladó a Zsilip u. 14. sz. alatt. Tel.:
30/822-72-34, 30/720-25-05.
Eladó Békésen két lakásból álló kertes ház,
a Fürdőtől 300 méterre. Tel.: 30/252-30-32.
Békésen földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen
felújított lakás igényesnek eladó. Fi zetési
kedvezmény lehetséges. 30/518-07-28.
Nemrégi, rendezett, gáz + központi, össz-
komfortos ház eladó, elfogadható áron, vá -
rostól negyedórányi távolságra. 66/429-210.
Eladó egy városközponti családi ház. Gáz
és vegyes fűtés, az udvar parkosított. La -
kásra csere értékegyeztetéssel érdekel.
Tel.: 70/310-88-07.
Ház eladó. Üdülőhelynek is alkalmas, Für -
dő a közelben, áron alul. Békési és csabai
csere is érdekel ötmillió körüli áron. Érd.:
70/367-02-40.
Ház, vállalkozásra alkalmas melléképület-
tel eladó. Magyari u. 41. Tel.: 70/509-36-08.
Kétszobás, parkettás, vegyes tüzelésű
családi ház eladó. Garázs és több mellék-
épület. Azonnal beköltözhető. Érd.: 30/
856-23-80. Magyari Imre u. 14.
Háromszobás kertes ház eladó a Móricz Zs.
u. 12. sz. alatt. Másfél szobás lakásra csere
is érdekel 2. emeletig. Tel.: 70/326-99-45.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.

Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kétszobás, komfortos családi ház, csen-
des helyen sürgősen eladó. Cserépkályha
+ gázfűtés. A tele 1070 m2. Tel.: 66/634-
457. Irányár: 3,6 millió Ft.
Békés és Békéscsaba között kövesúthoz
közel 65 m2-es tanya eladó 1 hold földdel.
Irányár: 4 millió Ft. Elcserélném komfort
nélküli kis parasztházra Békésen vagy
Csa bán. Érd.: 30/97-26-137.
A Fürdőhöz közel, a Dózsa Gy. u. 26. szám
alatt egyszobás ház eladó. Irányár: 4 mil-
lió Ft. Érd.: 30/21-41-229.
Békésen a Táncsics M. utca 8. sz. alatti
régi típusú ház eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Tel.: 66/414-224, 30/439-92-62.
Parasztház bontásra eladó 760 m2 telken.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/32-77-245.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. sz. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 66/634-238, 70/77-68-833.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen elcserélném 2,5 szobás, 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat ha -
sonló értékű, normál belmagasságú  csa lá-
di házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-93-80.
Sürgősen eladó háromszobás, vegyes fa -
lazatú, összkomfortos családi ház. Mel -
léképületek vannak, a ház kívülről felújí-
tásra szorul. Központi fűtés. Kisebb kertes
házra vagy olyan kertre is elcserélném,
ahol lakható kis ház van. Érd.: 30/409-83-
39, este. Irányár: 7,5 millió Ft.
A Fáy u. 5/1-ben kétszobás, parkettás, er -
kélyes, nagy konyhás lakás eladó. Jó álla-
potú, azonnal beköltözhető. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/643-094.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás, má -
sodik emeleti, 65 m2-es lakás eladó. Iro dá -
nak is alkalmas. 7,8 millió Ft. 70/234-64-19. 

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó a Hargita utca 28. szám alatti há -
romszobás ház garázzsal, melléképületek-
kel. Érd.: 30/382-67-97, 70/57-24-649.
Békésen, a Karacson I. emeleti kétszobás
la kás felújított fürdőszobával és konyhával
el adó. Irányár: 8,5 millió Ft. 70/310-88-68.
Kossuth 1-ben  harmadik emeleti kétszo-
bás teljesen felújított lakás eladó. Irányár:
8,6 millió Ft. Kertes ház csere lehetséges
12 millióig. Érd.: 20/91-865-91.  
Békés belvárosában az ügyvédi irodák
fölött, 62 m2-es, harmadik emeleti lakás
eladó vagy kertes házra cserélhető.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 30/342-31-34.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy u. 6-ban 1. emeleti, 1 + 2
félszobás lakás garázzsal eladó 10,5 Ft-
ért. Tel.: 66/414-605.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
A Baky utcán 2. emeleti 70 m2-es 1 + 2 fél-
szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, klímás,
jó állapotban lévő lakás eladó, vagy érték-
különbözettel kisebb lakásra cserélhető.
Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 30/367-97-87.

Eladó vagy kisebb házra cserélhető a ma -
lomvégesi részen 3+félszobás, összkom-
fortos, kétszintes nagy családi ház garázs-
zsal. Kisebb kertes házat, 2. emeletig la -
kást, üzletet beszámítok. Irányár: 13 millió
Ft. Érd.: 30/97-26-137.
Békésen főútvonal mellett kétlakásos ker-
tes ház eladó. Lakást beszámítok. Irányár:
13 millió Ft. Érd.: 20/331-69-82.
Padlásteres kertes családi ház eladó a
Szeglet u. 5. szám alatt. Tel.: 70/274-58-26.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Jószágtartásra, vállalkozásra is alkalmas
új családi ház eladó. Békéscsabai lakásra
cserélhető 2. emeletig, értékkülönbözettel.
20/933-15-13.
Békésen a Malomasszonykertben 3 szobás,
2 fürdőszobás, 2 garázsos családi ház ela -
dó. Lakás csere érdekel. Irányár: 17,5 millió
Ft. Érd.: 30/552-43-77.

KIADÓ INGATLAN

Békésen, bútorozatlan lakás kiadó. Érd.:
06 70/564-20-58
Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. 70/230-66-33.
Földszinti lakás kiadó a Fáy utcában. Tel.:
66/413-039.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején.
Jó beállási lehetőség. Tel.: 66/634-207.

INGATLANT KERES

Vennék a békési főtéren vagy a közelében
kicsi üzletet. Érd.: 30/97-26-137.

KERT, TERMŐFÖLD
A Kettős-Körös hídtól Tarhos irányában
lévő földterületet keresek megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Szécsénykertben 1100 m2 kert kúttal, táro-
lóval eladó vagy ingyen munkálható. Érd.:
66/414-352.
Keresek a Malomasszonykertben lakható
kis házat, épületet, 2-3 kvadrátos kerttel. Víz
és villany szükséges. Érd.: 30/97-26-137.
Doboz „Görgében” 1270 m2-es kert eladó
(hrsz: 2586), 12 m2-es tartózkodó, 6 m2-
es raktár téglaépületekkel, fúrt kúttal. Érd.:
30/264-14-36.
Malomasszonykertben a járda mellett 864
m2-es kert kis faházzal eladó. Víz és vil-
lany van. Érd.: Petőfi u. 39. 
A Nagykertben 3 kvadrát jó termőföld
eladó kis faházzal és gyümölcsfákkal.
Irányár: 80 ezer Ft. Érd.: 20/622-81-10.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospin-
cével áron alul eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. 66/634-460.
Csabai főúthoz közel ásott kúttal, ipari
árammal, fél hektár földdel tanya eladó.
Érd.: 20/341-76-74, este öt után.
Rosszerdőn főút mellett gyümölcsös kert
eladó. Faház, víz, villany van, Ára: 320
ezer Ft. Érd.: 66/634-372.
Malomasszonykert elején, városhoz közeli,
másfél-két kvadrát körüli, gondozott kertet
keresek megvételre. Jó megközelíthető-
ség szükséges. Tel.: 66/412-070.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4db 15", 4x98-as lyukelosztású
Abarth alufelni, Continental gumikkal. 35
ezer Ft. Érd:. 70/241-77-87.
1993-as évjáratú, 1400 cm3-es, 3 ajtós,
vo nóhorgos, Renault 19-es sürgősen
eladó. Tel.: 20/346-77-00.
Daewoo Kalos 1.4-es piros, 2002. 12 havi
eladó. Irányár: 850 ezer Ft. 20/212-44-11.
Zöld színű WV Golf benzines eladó, nem
üzemképes. Irányár: 45 ezer Ft. Cserél he -
tő elektromos biciklire, nagyobb hízóra,
komolyabb műszaki dologra, ülőgarnitúrá-
ra. Nyíl u. 38. Tel.: 30/972-61-37.
Érvényes műszakival Lady utánfutó eladó.
Irányár: 120 ezer Ft. Tel.: 70/251-20-63.

ÁLLAT
2db tengerimalac ingyen elvihető. 30/82-
64-215.
Eladók: előhasú üszők, pónikanca, angol
telivér sportló, hobbi célra is kiválóan
alkalmas. Tel.: 30/246-96-79.
1 db 150 kg-os hízó eladó. 30/293-27-51.
Rottweiler kiskutyák eladók. 30/64-01-364.

TÁRSKERESÉS
Kreatív, felsőfokú képesítésű, sport-lady
intelligens, humoros lovagját keresi, olyat,
aki megfogja a munka másik végét. bog-
arany@gmail.com
58 éves özvegyasszony partnert keres.
Cím: Lengyel L. u. 3/1.
Megismerkednék 68-75 éves özvegy, egye-
dülálló, szenvedélymentes férfival. Én is
özvegy vagyok. 20/35-15-794, 17 óra után.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Csökkent munkaképességű férfi fuvarozás-
sal kapcsolatos munkát keres, vagy megfe-
lelő végzettséggel, gyakorlattal biztonsági
őr ként elhelyezkedne. Tel.: 30/246-96-79.
Felsőfokú német nyelvtudással, gépírói gya-
korlattal, nyelvoktatásban sokéves tapasz-
talattal munkát keresek. Tel.: 30/476-93-80.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Biztonsági őr munkát keres. 30/382-67-96.

EGYÉB
ROBY-56 rotációs (Briggs motoros) kapa
fűnyíró adapterrel töltögető ekével eladó.
30/9-586-896.
Használt ruha üzletből 13/db turkáló ládák
80×100×100-as eladó ár. 15000 Ft/db
vagy csere is érdekel. Érd.: 30/559-10-70. 
Új 255 literes fagyasztóláda eladó. 30/
331-71-72.
Lehel hűtőszekrény, mosógép eladó. Érd.:
70/204-71-75.
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
bioptron lámpa, 120 literes villanybojler,
120 literes gázbojler, gáz hősugárzó,
Toyota Hiace gallytörő. 30/39-49-555. 
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. 30/467-13-39.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22-
ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Eladó elektromos bicikli akkumulátor nél-
kül 30 ezer Ft-ér, félig üvegezett ajtólap,
sezlon, kétmedencés fehér zománcozott
mosogató. Érd.: 66/634-207.

Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
és házi készítésű szilvalekvár eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Újszerű állapotú kétsoros kultivátor eladó.
Tel.: 30/433-79-89.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terményda-
ráló, mosdókagyló,  vaskerítés kapuval.
Tel.: 30/246-96-79.
Muronyban eladó: 180x70-es fehér öntvény
kád, négyrészes szekrénysor, négy kiskere-
kes betegtolókocsi, 180x80-as ágy szivacs,
víz csapok, 180x140-es Cardo matrac, 2 db
ágyneműtartós heverő. Cse re is érdekel 4-5
nagyobb libára. 30/ 270-99-16, este hat után.
Eladó: 2 db salgópolc 1000 Ft/db, 1 db Relax
fotel 7000 Ft, görgős asztal 1500 Ft, gyer-
mek forgószék 1500 Ft. Tel.: 70/536-45-32.
Eladó: RK 165-ös fűkasza, Yamaha robo-
gó 5 ezer km-rel. Tel.: 30/277-95-43.
Saját termelésű vörös-rozé, félédes bor
eladó, 400 Ft/liter. Szikszay u. 7. Tel.: 66/
412-955.
Eladó: felnőtt és gyermek heverők, vitri-
nes szekrény, 2-3 ajtós szekrény, tévé,
tévéállvány, asztalok, dohányzó asztalok,
konyhaszekrény, hordozható csempekály-
ha, fotelek, mosógép. Tel.: 20/327-72-45.
Sarok ülőgarnitúra eladó. 20/91-19-708.
16 soros kanalas vetőgép eladó. Tel.: 66/
410-204.
Csempekályha eladó, búzára cserélhető.
30/537-87-35.
Hálószobabútor, konyhabútor, ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 20/584-36-01.
Eladó: 4 db bontott öntöttvas fürdőkád, öt -
mázsáig mérő tolósúlyos mázsa, három-
fázisú cirkolafűrész 500-as motorral. Tel.:
30/293-27-51.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Fodrász hajszárítóbúra jó állapotban, új
összecsukható önhajtós kerekesszék
eladó (10 ezer Ft). Használt kerekesszék
ingyen elvihető. 70/252-61-90.
Expower márkájú, kék színű gyerek bicik-
li eladó 7-10 éves korig. Érd.: Nyíl u. 38.
Eladó jó állapotban lévő Pikoló típusú szür-
ke babakocsi, hozzávaló bébihordó és nap-
ernyő. Ár: 15 ezer Ft. Érd.: 30/819-19-03.
Eladó Samsung 51 cm képátlós, sík kép-
csöves tévé. Ár: 15 ezer Ft.  30/819-19-03.
Eladó: 2 db ÉTI-60-as gázkazán, és egy
seprűkötő felszerelés. Tel.: 30/654-68-03.
Olcsó légpuskát keresek megvételre max.
4000 Ft-ig, Slaviát 8000 Ft-ig. Javításra
szoruló is érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Új német, cseh és magyar (alkaros) lég-
puskák olcsón eladók. Rossz régit 10 ezer
Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/22-85-866.
Eladó: villanymotor, hegesztő, mosógép,
centrifuga, konyhaszekrény, szekrénysor,
ruhás szekrény, franciaágy, automata
mosógép, 2-2 db dohányzó asztal, fotel,
teakályha. 70/401-81-89.
300 mm átmérőjű PVC áteresz csövet
ven nék 6 m hosszú árokelvezetéshez.
70/ 274-85-71.
Használt vegyes tüzelésű kazán, jó álla-
potban olcsón eladó. Tel.: 20/331-30-09.
Eladó: 26 részes Zsolnay étkészlet, há -
rom szálas Textima Interlock varrógép. Tel.:
30/252-30-32.
Eladó: tizes gev-láda, szövőszék, borovi
fenyőből készült ablak. Érd.: 30/376-69-16.
Kisméretű hordozható csempekályhát
keresek megvételre. Tel.: 30/667-45-84.
Eladó: két db fotel és ülőgarnitúra. 125 MZ,
Opel 1.4 kitűnő állapotban, kerti kisgéphez
járó kerék és utánfutó. Tel.: 30/452-39-38.
Eladó: 12 levelű filodendron, 1 db 120 lite-
res, jó állapotú hűtőszekrény. Érd.: 66/643-
235, egész nap.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 13. KEDD 12 ÓRA.

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Elérhetôség:

Békés, 
Borosgyán u. 1/1.

Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

Békési Újság az interneten
www.bekesiujsag.hu



72010. április 7.

… bizony piros lesz a képernyőm, mert a
tipikus helyesírási hibákat fogom Önöknek
bemutatni. Dobogós helyen van a muszály,
amelyet az uszály mintájára írnak le így, de
ugyanilyen gyakori az új és az ujj tévesztése,
alakjaiknak összezagyválása, no meg a ját-
szik-hoz hasonló ikes igék ragozása – azt,
hogy játszon, kimondani lehet, de leírni soha.

Nemigen író emberektől származik a
mien, tiedé és a fennt, vagy amikor valami
igazán szépet akarnak alkotni: az aszimetri-
kus meg a kálcium. 

Szaporán terjed a magánhangzó-tévesz-
tés: mindíg, bíztat, tűntetés, tőltés, hátúl,
szervíz; errefelé dívik a dícséret is. A legú-

jabb példám a pízzafutár, legkedvesebb
pedig a pósta – így kiírva utcanévtábla is
van Békésen, egy régi kiejtés mementójául. 

Nem járnak jobban a mássalhangzók sem,
félő, hogy egyikük-másikuk retteg egyedül,
így a sorok írója társat ad melléjük: díjjat,
eggyes, lessz, önnálló, kissebbség. A hibák
másik csoportjánál nem gondolkoznak el
néhányan, mi is a szó töve, így keletkezik a
bicigli, a külömbség, a cukrázda (nyilván itt
a cukráz dolgozik), no meg a (feltehetően
télen kiszabható) ködbér. 

Előfordul, hogy bosszankodunk ezeken –
mulassunk inkább, ezzel is sokat teszünk lelki
egészségünkért…   Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
PIROS, PIROS, PIROS…

Április 9. péntek 16 óra
Sursum Corda-díjátadás egészségügyi és szociális
szakembereknek.
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)

Április 10. szombat 15 óra
„Békés-Povád – az őskori ember tanyája” című
előadás. Előadó: S. Turcsányi Ildikó régész.
Békési Galéria 

Április 11. vasárnap 6-19 óra
Parlamenti választás.

Április 14. szerda 18 óra
Tavaszi filharmóniai bérleti sorozat. Horváth
Péter (klarinét) és Pribelszki Viktor (zongora)
koncertje. Belépőjegy: 1000 Ft, gyermekeknek
és nyugdíjasoknak: 400 Ft.
Zeneiskola

Április 15. csütörtök 15 óra
Ünnepi testületi ülés, kitüntetések adományozása.
Kulturális központ színházterme 

Április 16. péntek 8-12:30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Április 16. péntek 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klub-
foglalkozása. Dr. Rácz László főorvos tart előadást. 
Nyugdíjasok Háza

Április 16. péntek 16 óra
„A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában”
című könyv bemutatója. A szerzők békési óvónők.
Püski Sándor Könyvtár

Április 17. szombat 8 órától
Városszépítő akció, facsemete ültetés. 
Fáy András u. és Csók zug kereszteződése

Április 17. szombat 10-18 óra
III. Fregolina Kupa – versenykönyvvel nem
rendelkező táncosok társastánc versenye. Be -
lépő jegy: 850 Ft, hat éves kor alatt ingyenes. 
Kulturális Központ

Április 17. szombat 17 óra
Békési FC - Sarkadkeresztúri SE megyei I.
osztályú labdarúgó-mérkőzés.
Sportpálya

Április 20. kedd 9:30-13 óra
Egészségnap. Szervezők: Mentálhigiénés Szol gá -
lat és a Biokultúra egyesület. 
Mérések, kóstolók.
Agrárinnovációs Központ

Április 20. kedd 17 óra
„Az Alpok legszebb csúcsai” – képes élménybe-
számoló. Előadó: Molnárné Bányai Sára, a Szegedi
Kis István Református Gimnázium tanára.
Püski Sándor Könyvtár

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 9-20. KÖZÖTT 
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Kraszkó Zoltán őrnagy, a BMRFK bűnügyi
osztályának kiemelt főnyomozója, valamint
Apáti-Nagy Tamás őrnagy, a Békési Rendőr -
kapitányság bűnügyi osztályvezetője vehette át
munkája elismerését a békési kapitányságon.

Kis Péter ezredes elmondta, hogy példamu-
tató volt a nyomozó szervek együttműködése,

amely a gyors munkát megalapozta, így tör-
ténhetett, hogy a bejelentés után néhány óra
alatt meglett a feltételezett tettes, aki beisme-

rő vallomást tett. Hozzátette, nem volt köny-
nyű kiválasztani a munkatársak közül azt a két
személyt, akik végül átvehették elismerésüket,
mert a teljes állomány megérdemelte volna. 

A gyilkossági ügyről (mint ismert, a gyanú-
sítás szerint egy 18 éves férfi saját lakásában
ölte meg brutális kegyetlenséggel a 87 eszten-
dős S. Gáborné Erzsike nénit a Kecskeméti
Ferenc utcában) azt mondta el, hogy az vizsgá-
lati szakban van, a gyanúsítottat előzetes letar-
tóztatásban tartják, mások mellett elmeállapo-
tát is vizsgálják. 

– Bízom benne – mondta – hogy hamarosan
vádemelésre kerülhet sor. 

Izsó Gábor polgármester elmondta, hogy
elismerés és köszönet jár a gyors és szakszerű
felderítésért, amely lehetővé tette, hogy ez a
sokakat felzaklató gyilkossági eset azelőtt
nyugvópontra jusson, mielőtt elharapódzott
volna a bizonytalanság érzése, és esetleg etni-
kai villongásokra került volna sor. Ezért a város
önkormányzata – és a lakosság – nevében a
nyomozásban szerepet vállaló két szervnek, a
Békési Rendőrkapitányságnak, és a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztá -
lyának köszönőlevelet adott át. 

A gyors és sikeres felderítés azért is fontos,
mert a lakosságnak a kedvező véleményét a
Rend őrségről az ilyen ügyekben tanúsított
szakértelme jelentősen befolyásolja – erősí-
tette meg Ladányi Zoltán alezredes, kapi-
tányságvezető.                                  Sz. K.

Dicséret és jutalom 
a gyilkosság nyomozóinak

Kis Péter rendőr ezredes, a Békés Me -
gyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK)
bűnügyi igazgatója két nyomozót di -
cséretben és jutalomban részesített
azok közül, akik részt vállaltak a már-
cius 10-én történt békési gyilkosság
villámgyors felderítésében.

Nagyszabású rockfesztivál
zajlott városunkban a napok-
ban. Nagyszabásúvá a résztve-
vő zenekarok száma, ebből
kö vetkezően maratoni hossza
tette. Nem kevesebb, mint hét
együttes lépett fel a kulturális

központ nagyszínpadán. A
hard core zenét játszó Eternal
Damnation, a Built For Life
(ez a kettő békési), a gyulai
Between Delusions és az Over
Promises. A szintén békési
Hangfektus a megszokottól

keményebb dalait hozta el,
míg a Feszültség régi hard
rock zenét játszott. A gyoma-
endrődi Nasmith zenekar itt
mutatta be nemrég megjelent
Viharos csend című lemezét.

Zs. I.

Második Moshpit Rockfesztivál

Tavaszi Városszépítő Akció 
a Föld Napja nevében

Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át

„A Békési Fürdőért” Közalapítvány részére 
ajánlhatják fel.

Adószáma: 18386169-1-04

Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek 
a közalapítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma: 
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)

AJÁNLJA FEL ADÓJA 1%-ÁT!

Magyarországon 1990 óta ünnepeljük ápri-

lis 22-ét a Föld Napjaként. Földünk tisztele-

tére és az elmúlt évek sikeres nagytakarítási

akcióinak mintájára idén Tavaszi Város -

szépítő Akcióra buz dítunk mindenkit, a város

lakosságát, a gyüle kezetek és civil szervezetek

tagjait. Az akció során ligetes parkerdő kiala-

kítását tervezzük több mint 100 konténeres

facsemete elültetésével.

Helyszín: Békés, Fáy András utca

Gyülekező: április 17-én, szombaton
reggel 8 órakor a Fáy András u. és Csók
zug kereszteződésénél. 

A fatelepítéshez szükséges eszközöket (lapát,

ásó, kesztyű, stb.) a helyszínen biztosítunk. 

Szépítsük együtt városunkat, hogy méltóan

ünnepeljük Földünket. Amennyiben részt kíván

venni, azt kérjük, jelezze Ilyés Péternél a

66/411-011-es telefon 140-es mellékén a Tavaszi

Városszépítő Akciót megelőző napon 12 óráig. 



A hagyományos horgá-
szattól eltérően a feederes
horgászatban akár álló, akár
folyóvízen horgászunk, min-
den esetben az etetőanya-
gunk kiválasztása a sike-
rünk kulcsa. A feeder szere-
lékekhez külön etetőanya-
gok vannak kikísérletezve.
Az állóvízi methodos szere-
lékhez egy speciális etető-
anyagot használnak: a met-
hod mixet, ami ki válóan
tapad, és lassan oldódik. Az
apró halakat kevésbé csalo-
gatja, az elsődleges cél a
ponty lehet. Fontos, hogy a
fenéken tartsuk a halakat,
ezért olyan etetőanyagot
érdemes használni, amiben
nincsenek felszálló szem-
csék. Érdemes jól fölnedve-
síteni az etetőanyagot, és
ho mogén állagúra keverni.
Nehe zítésképpen pv1 adalé-
kot, ra gasztóként mézeska-
lács őrleményt érdemes hoz-
zátenni, va lamint aromákat,
ami lehet fo lyékony vagy
por állagú. Az állóvízi etető-
anyagot lehet ha gyományos
csepp kosárba tölteni, illetve
henger alakú feeder kosár-
ba. A két vége felől erőtel -
jesen belenyomjuk az etető-
anyagot, oldódását a nyomás
nagysága határozza meg.

Szekerczés Sándor
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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: 7,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 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. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti,
72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ eme-
leti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harma-
dik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcá-
ban 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 elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN,
Tündér utcában felújított 4 szobás sorházi lakás. Irányár: 20 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,5 millió. •
BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,3 millió. •
BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcá-
ban 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: 4,7 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, Petõfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ
vagy lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 8,0 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, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,2 millió. •
BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN,
Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉ-
SEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. •
BÉKÉSEN, Petõfi 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 CSERÉLHETÕ. Irányár:
11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsõ utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉ-
SEN, Ó-temetõ utcában 2 szobás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió.

A napokban Nyíregyháza adott otthont a
súlyemelő diákolimpia országos döntőjének. A
Békési TE súlyemelő szakosztályát négy ifjú
súlyemelő képviselte. A serdülő korcsoportban
(13-15 évesek) hárman indultak. Vala mennyi -
en a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 7. osz-
tályos tanulói. Mindhárman nagyszerűen
helytálltak a versenyen, hiszen egyéni csúcso-
kat megjavítva teljesítettek. Közülük is kie-
melkedik Papp Balázs teljesítménye. Egyéni
legjobb teljesítményét 10 kg-mal megjavítva:
szakításban 65 kg, lökésben 80 kg, összetett-
ben 145 kg, megszerezte az első helyet. Prorok
Péter az 56 kg-os súlycsoportban indult. Igen
erős mezőnyben 50+63=113 kg-os össztelje-
sítménnyel a 6. helyen végzett. Csumpilla
Bertold a 77 kg-os súlycsoportban indult.
Szakításban 55 kg, lökésben 70 kg, összetett-
ben 125 kg-mos teljesítménnyel a 7. helyen
zárt. Az ifjúságiak (16-17 évesek) korcsoportjá-
ban indult Csató István csuklósérülése miatt
edzéseit csak korlátozottan tudta végezni. A

versenyre sikerült formáját annyira felhozni,
hogy végül eddigi legjobb eredményét sikerült
elérnie a versenyen. Szakításban 105 kg lökés-
ben 120 kg, összetettben 225 kg a teljesítmé-
nye, amely a második helyhez volt elég. A
győz tessel azonos teljesítménnyel, csak a ne -
hezebb testsúlya miatt végzett a második he -
lyen. Összességében a csapat teljesítménye jó -
nak mondható. Edzőjük: Balog János.

Papp Balázs diákolimpiát nyert
súlyemelésben

Papp Balázs

Az önkormányzat képvise-
lő-testülete elfogadta a 2010.
évi költségvetésben verseny -
sportra, iskolai és diáksportra,
valamint szabadidősportra
for dítható összegek szétosztá-
sát. Összesen 38,84 millió fo -
rintot költ erre a célra a város.
A Békési Férfi Kézilabda Kft.
19,6 millió Ft-os támogatásá-
val a legjobban fi nanszírozott
sportegyesület. 

Sportszervezetek támogatá-
sára ezen felül 16,7 milliót
szán a város az alábbiak sze-
rint: BTE Asztalitenisz Szak -
osztály 4 millió Ft, BTE
Ökölvívó Szakosztály 400,
BTE Súly emelő Szakosztály
200, BTE Sakk Szakosztály
420, Békési ÁFÉSZ SE (női
kosárlabda) 1,2 millió Ft,
Békési Szabadidős Sport Klub
(férfi kosárlabda) 1,2 millió Ft,

Békési Diákok Atlétikai Club -
ja 1,1 millió Ft, Békési Kajak-
Kenu Club 3,2 millió Ft,
Békési Futball Club 3,7 millió
Ft, Női Kézilabda Torna
Egylet 650 ezer Ft, Linea
Aerobik Klub 150 ezer Ft,
Surman Box Club 480 ezer Ft. 

Iskolai- és diáksport támo-
gatása 2010-ben 240 ezer Ft,
szabadidős- és tömegsport
támogatása 2,3 millió Ft.

Önkormányzati 
sporttámogatások

Kenyér, pogácsa, édes és sós
péksütemények.
Telefon:

20/264-34-39
Békés, Piac tér 5.

VARÁZSKALÁCS 
PÉKSÉG BOLTJA

HÁZIAS ÍZEK

Hazai pályán jól szerepel, de
idegenben olykor bukdácsol az
Erste-Békési FKC. Férfi kézilab-
da csapatunk az NBI/B-ben az
utóbbi hetek mérkőzésein a
következő ered ményeket érte el: 
Erste Békési FKC – Balas sa -
gyarmati KSE 34-23 (17-12)
Csömör KSK – Erste Békési FKC
39-29 (23-14)

Erste Békési FKC – Miskolc 26-
26 (16-13) 

Csapatunk jelenleg a 3.
helyen áll, innen várja az
április végi bajnoki folyta-
tást.

Utánpótlás vonalon is
sikereket könyvelhet el az
Erste-Békési FKC. A minap
Győ rött megrendezett 25.

Balázs Kupán a 2000-ben
születettek magabiztos já -
tékkal nyerték meg a nem-
zetközi tornát, szintén kupa-
győztes az 1995-ben szüle-
tettek együttese, míg az
1999-es születésűek az erős
mezőnyben a hetedik helyen
zártak. Edzők: Kádas László,
Papp Bálint.

Harmadik helyen áll a Békési FKC


