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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Újabb díszpolgára van
a városnak

ÓRIÁSI ARÁNYBAN NYERT A FIDESZ-KDNP

Április 15-én hagyományosan az 1973-as várossá nyilvánításra
emlékeznek Békésen. Ünnepi képviselő-testületi ülésen elismeréseket adnak át. Idén díszpolgári címet kapott Csurka
László színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Öten
„Békés Városért” kitüntetést, öten „Az Év Békési Sportolója”
díjat vehettek át.

Parkot építettek
maguknak
3. oldal
Átadták a Sursum
Corda-díjakat
4. oldal
USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
ÁPRILIS 17-24.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
ÁPRILIS 24. – MÁJUS 1.
Turul Patika (Piac tér)
MÁJUS 1-8.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

A várakozásoknak megfelelően már
az első fordulóban eldönt a Békés
megyei 3. számú választókörzetben az
egyéni parlamenti mandátum sorsa.
Erdős Norbert (Fidesz-KDNP) az
érintett 11 település 51 szavazókörének mindegyikében nyert, összesen a
szavazatok közel 58 százalékát szerezte meg. Második a Jobbik jelöltje,
Molnár József (18,9 %), megelőzve az
MSZP-s Nagy Lászlót (17,3 %), negye-

dik a Civil Mozgalom jelöltje Debreceni Lajos (5,9%).
A győztes Erdős Norbert megválasztása után kevéssel a helyi sajtón
keresztül mondott köszönetet a szavazóknak.
– A választás eredménye azt jelzi,
hogy az emberek nemet mondtak az
elhibázott nyolcéves szocialista kormányzásra, és kiálltak azon politika
mellett, amit magam folytattam az
előző két cikluson át – mondta, és
immár kormánypárti képviselőként,
munkája folytatását ígérte.
A pártok közül a Fidesz-KDNP
szövetségét a választókerületben 57,3
százaléknyian támogatták, Békésen
61,5 százalék ez az arány. A második
legnépszerűbb párt a városban a
Jobbik (16,9%), harmadik az MSZP
(14,5 %).
Országosan elsöprő a Fidesz-KDNP
fölénye. Már az első fordulóban
eldönt, hogy a pártszövetség egyedül
alakíthat kormányt, a második forduló eredményeitől függően akár kétharmados többséggel bírhat a jövendő
Országgyűlésében. Nálunk április 25én már nem kell menni újra szavazni.

Következô
lapunk:

május 5.
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Ica néni és Csocsi kutya története 2. oldal

Erdős Norbert maradt
a képviselő

Az idei kitüntettek. Balról jobbra: Juhász Sándorné, Balog Gáborné és Dávidné Gyarmati
Zsuzsanna a Nefelejcs Egyesület képviseletében, Csurka László, Balla Illésné, Dr. Csiby
Miklós, és Csuta Károly György. További fotók a rendezvényről: www.bekesiujsag.hu.

„Békés Városért” kitüntetést vehetett át Balla Illésné tanárnő a város
oktatásában és sportéletében kifejtett
kimagasló tevékenységéért, Juhász
Sándorné nyugalmazott vállalkozó
üveges mester több évtizedes példamutató vállalkozói, szakmai, emberi és
várossegítői tevékenységéért, Dr.
Csiby Miklós szülész-nőgyógyász főorvos egészségügyben kiemelkedő munkája tiszteletéül, Csuta Károly György
nyugalmazott fogtechnikus a város
kosárlabda sportjában kifejtett több
évtizedes munkásságáért, és a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyo-

mányőrző Közhasznú Egyesület a település hagyományait közvetítő, közösségépítő tevékenységéért.
A „Békés Város Díszpolgára” címmel jutalmazott Csurka László gyermek- és diákéveit töltötte a városban.
Több mint harminc éven át a Nemzeti
Színház művésze volt, jelenleg a
Magyar Színház tagja. Jászai Maridíjas. Számtalan színpadi és filmszerep, szinkronszerep és rádiójáték köthető nevéhez, össze nem téveszthető
orgánumához.
Az év sportolóiról a 8. oldalon írunk.
Bővebben: www.bekesiujsag.hu

Letették a bölcsőde alapkövét
Izsó Gábor polgármester
és Erdős Norbert alpolgármester április 7-én ünnepélyesen
is elhelyezte a Fábián utcai
bölcsőde alapkövét. A korszerűtlen Jantyik utcai bölcsőde
kiváltását is szolgáló új létesítmény ideális helyen van a
környező kerületek kisgyermekeinek befogadásához. A
korszerű fűtéstechnikával ellátott intézményben 8 darab 10
fős csoportszoba lesz kialakítva, 1000 négyzetméter beépített területen. A projekt összköltsége 209,4 millió forint,
melyből csupán 10 millió
forint önerő terheli a várost.
Az új, modern bölcsőde kiala-
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Lapunk
tartalmából

Az alapkövet elhelyezték, jöhet az építkezés. Több fotó: www.bekesiujsag.hu.

kításával a város bölcsődei
kapacitásának növekedésén
túl várhatóan új munkahelyek

alakulnak ki. A beruházásnak
2011. április végéig kell elkészülnie.
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ÉLÕ BOLYGÓ

INTERJÚ IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTERREL

Állatszeretet felsőfokon

elképzelés részletei előttem
még nem ismertek. Kérdését
Békésre vonatkoztatva pedig
azt tudom elmondani, hogy
ha Békés az elmúlt három és
fél évben tudott fejlődni ellenzéki szerepkörben is, akkor
kormánypárti képviselővel
megerősödve még több lehetősége lesz.
– Ezzel rá is tértünk a
helyi választási eredményre.
– Örülök, hogy ilyen nagy
arányban győzött a FideszKDNP jelöltje, Erdős Norbert.
Kormánypártiként nagyobb
lehetőségei lesznek a térség és
a város ügyeinek képviseletére,
ugyanakkor nem lesz könnyű
dolga, hiszen sok Fideszes képviselő és önkormányzat van
hasonló helyzetben. Mindenesetre rám, mint városvezetőre
teljes mértékben számíthat
ebben a munkában. Amiben
egy kormánypárti képviselő

lobbi tevékenységével segíthet,
az mindenekelőtt az úthálózat
fejlesztése. A 44-es út, és ennek Békésbe vezető nyúlványa
gazdaságélénkítő lehet, munkahelyek teremtését alapozhatja meg. A megkezdett termál-gyógyturizmus és Dánfok
esetében várok még előrelépést a következő négy évben.
– Milyen aktualitásokról tud
beszámolni Békést illetően?
– Letettük a bölcsőde
alapkövét, a munkák egy-két
hónapon belül elkezdődnek.
Jó ütemben halad az Inkubátorház építése, az első betelepülőkkel
előszerződések
megkötése folyamatban van.
A termál-gyógyturizmus fejlesztése kiindulópontjának
tekintett uszodafejlesztés
után a nyáron elkezdődik a
járóbeteg-szakellátó építése
és a külső termálmedence
építése, utóbbit még idén
ősszel átadunk. Az új tanévet
szeptemberben már az átépített, felújított és modern
iskolában kezdhetik majd
meg a Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény diákjai és tanárai.
Végül pedig azt szeretném
elmondani a tisztelt olvasóknak, hogy idén nyáron szeretnénk jelentősebb összeget
költeni utak javítására, karbantartására, amely igen
égető probléma.
Szegfű Katalin

Újabb információk az utcazene
fesztiválról
Olvasóink jelzései alapján
érdekli őket az I. Békési
Utcazene Fesztivál, és bővebb információkat várnak.
A szervezőktől, Csökmei Gábortól és Sas Attilától kapott
tájékoztatás szerint a napokban véglegessé vált a május
elsejei fesztivál zenekarainak
névsora és a fellépések helyszíne is.
Az ország minden tájáról
érkeznek zenekarok. Többek
között Pécsről a Blues Taxi,
Szegedről a Spliff és a
ManökenFeszt. Debrecenből a
Kuttya, Békéscsabáról a Dobszerda együttes, Veszprémből
a P.U.B. zenekar. Ezen kívül
vendég lesz még a Láma Dalai, Human Bamboo, MaRó,
Imladrys, Petruska András,
Varga János és a Tundra-betyár formáció is. A rendezvényt tűzzsonglőr és Capoeira
bemutató (brazil harcművészet és tánc) fogja színesíteni
23 órától.
A program több helyszínen
zajlik. 16-18 óra között a
város több pontján lesz utca-

Egy igazán különleges, szinte könyvbe
illő történetet osztok meg olvasóimmal,
melynek főszereplője a fotón látható Ica
néni és védelmezett kiskedvence, Csocsi.
Csocsi születési bizonyítványa szerint Shihtzu fajtájú, fekete-fehér színű kiskutyus,
Magyargáti Nárcisz névre hallgató kutyakislány. Ica néni nyolchetes korában hozta otthonába, 16 évvel ezelőtt. A kezdetektől szófogadó, nagyon kedves kiskutya, tele volt huncutsággal, játékossággal és imádattal. Tizenkét
és féléves koráig boldog, teljes életet élő kutyus volt. Azonban az egyik soron következő
veszettség elleni védőoltás után nem sokkal
elvesztette az egyik szeme világát. Pár hónap
múlva a másik szeme is teljesen elhomályosult. Minden tárgynak nekiment, mindenbe
beleverte a fejét. Orvostól orvoshoz mentek.
Próbálkoztak különböző szemcseppekkel
segíteni, hogy visszanyerje látását, de mindhiába. Az állatorvosok nem tudták megmondani azt, hogy valójában mitől is vakult meg. Ica
néni nem tud szabadulni a gondolattól, hogy
az oltás miatt. Egy szentesi állatorvos felajánlotta, hogy megműti, ám az operáció nagyon
hosszadalmas tortúrával, és sok szenvedéssel
járt volna, persze jelentős összegért, és a sikere sem volt garantált. A gazdi úgy döntött,
nem teszi kedvencét a kockázatos műtétnek.
Kialakította a lakását úgy, hogy könnyebb
legyen számára a közlekedés a hátralevő ide-

jében. Négy éve így élnek. Ica nénit megbotránkoztatja, ha megromlott egészségi állapotú házi kedvencek kerülnek ki városunk gyepmesteri telepére, mert attól az időtől kezdve
teherré és nyűggé válnak szerencsétlenek a
gazdájuk számára.
Reméli, hogy ő még sokat együtt lehet
Csocsival. Igaz, több gondoskodást és odafigyelést igényel, de szívesen teszi, mert örömet
és rengeteg szeretetet kap cserébe tőle.
Pap Zsolt

Emlékeztek a zsidó holokausztra
Különféle történelmi okok
miatt a magyarországi zsidóság nem szerveződött nemzetiséggé. Származását nyelvében és vallásában őrizte. Nyelvét hamar elhagyta, maradt a
vallás és a származás tudata a
sajátos szokásokkal, kulturális
hagyományokkal. Így integrálódott a zsidóság a magyar
társadalomba és indult el
nagy részük az asszimiláció
útján már a XIX. században.
Aki az asszimiláció útját választja, az nemzetet választ
magának. Magyarországon a
magyar nemzet polgára lesz –
mondta mások mellett Nagy
Ildikó, a Békési Fióklevéltár

„FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS.

– Értékelje, kérem, a parlamenti választás első fordulóját. Az ön által várt eredmény született?
– Igen. Az MSZP kétségbeesett agóniája közbeni vádaskodása, hazug propagandája a
Fidesz ellen nem volt eredményes, ezért és a rossz gazdasági helyezet miatt nyerhetett
fölényesen a Fidesz-KDNP. A
kétharmad megszerzése a
pártszövetségnek esély arra,
hogy alaptörvényekben változások szülessenek, amikre
már megérett az idő, de eddig
nem politikai konszenzus. Az
egyetlen meglepetés számomra a Lehet Más a Politika
bekerülése az országgyűlésbe,
őket a liberális eszmeiség továbbvivőinek tartom.
– Az önkormányzatokra
tekintettel mit vár a leendő
Fidesz-KDNP kormánytól?
– Az önkormányzati és közigazgatási reform elkerülhetetlen, ezt egy erős mandátummal bíró országvezetésnek meg kell lépnie. A Fidesz
a megyéket akarja preferálni a
régiókkal szemben, ami a
megerősödésüket hozhatja.
Máris szó van emellett a képviselők számának radikális
lecsökkentéséről, megfelezéséről, egyes vezető Fideszes politikusok szavai szerint akár
már idén ősszel. Ezt én el
tudom fogadni, persze az
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Kormánypárti önkormányzatként
több lehetősége lehet Békésnek

Több fotó: www.bekesiujsag.hu.

munkatársa, a városi zsidó
holokausztra (népirtásra) való
megemlékezésen április 16-án.

Ismertette a békési zsidóság
vázlatos történetét is, később
koszorúzásra került sor.

Gratulált Erdős győzelméhez
a kereszténydemokrata titkár
zenélés, így a szökőkútnál, a
könyvtár előtt, a Spar előtt, a
főtéri ártézi kútnál, a múzeum előtt (a Széchenyi tér felé),
és az Euronics előtt. A fellépők óránként váltják egymást. Folyamatosan mennek a
koncertek a két hangosított
színpadon is 16 órától éjfélig.
Az egyik helyszín a Ligeti
nagyszínpad, a másik Királyok Kapuja emlékmű, a Liget
bejáratánál. A fellépő együttesek pontos listáját honlapunkon megtalálják, valamint

bővebb információ olvasható a
bekesiutcazene.uw.hu és a
bekesikutura.hu oldalon is.
A program éjfélkor sem ér
véget, hanem folytatódik az
alábbi helyszíneken: Kaszinó,
Kölcsey Söröző, Ligetsarok,
Döbögő Sport Klub, FrédiBéni.
A fesztivált eső esetén is
megtartják, ez esetben a fellépők a kulturális központ termeiben koncerteznek, és este
mennek ki a vendéglátó egységekbe.

A kereszténydemokrata önkormányzati képviselő Mucsi
András más képviselőkkel és
egyes civil szervezetekkel
együtt azt szeretné, ha a bölcsőde építésével létrejövő új
közterület az egykor békési
miniszterről, polgármesterről
és képviselőről, B. Szabó
Istvánról lenne elnevezve –
hangzott el sajtótájékoztatón.
A másik ügy, amelyről újfent beszámolt Mucsi András, a helyi KDNP titkára, a
jövő évi „Békés 300” pro-

jekt. Jövőre lesz 300 éve,
hogy a Rákóczi-szabadságharcot követően újratelepült
a város. Az évforduló megünneplésének előkészületére
munkacsoport alakult Koszecz Sándor kultúrház-igazgató vezetésével.
A KDNP titkára gratulált
Erdős Norbertnek, a FideszKDNP helyi jelöltjének győzelméhez, melyből – szavai
szerint – a kereszténydemokrata pártaktivisták maguk is
kivették a részüket. A parla-

mentben jelenleg, tehát a
második forduló előtt, 23
tagú a KDNP frakció.
– A választás első fordulója
mindenekelőtt azt jelzi, hogy
a hazugságra és gyűlöletre
épített politika nem győzhet,
eleve vesztésre van utalva. Az
MSZP alacsony helyi támogatottsága (14,5 százalék) pedig
a politikusaik felé jelzés, hogy
a megosztó, és a jobboldali
városvezetés munkáját lerontó
politizálásból nem kérnek a
választók – hangzott el.
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Rövidesen elkészül a kibővített levéltár
Domokos László, Békés megye Képviselő-testületének elnöke, Izsó Gábor polgármester és Dr.
Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója
közösen bejárta azt a területet Békésen a Verseny
utcában, ahol a megye országosan is egyedülálló
levél- és irattározási rendszer épít ki.
Az első, kisebbik, 330 négyzetméteres csarnokot már
tavaly átadták, azóta a nagyobbik csarnokok kialakítása zajlik,
melyek együttesen további 1500
négyzetméternyi alapterület
növekedést eredményeznek. Az
egész beruházás 360 millió
forintba kerül, és a megyei

önkormányzat saját forrásaiból
fedezi. Az 1993 óta létező
Kollektív Ipari és Kereskedelmi
Kft. ipartelepének épületeit
vásárolták meg, ez a cég állította elő és szereli össze, 15 munkásával, a polcrendszert. A cég
egyébként gyártó munkáját
ezzel be is fejezi, ezt lapunknak

Balikó György ügyvezető megerősítette. A cég közbeszerzési
eljáráson nyerte el a munkát.
Izsó Gábor polgármester a
sajtónak arról beszélt, hogy ez
a megyei beruházás munkahelymegtartó és talán munkahelynövelő is lesz. A város a
szélessávú Internet kiépítésével
járul hozzá a munkákhoz,
amely a szolgáltató jellegű
levél- és irattárban fontos. Az
intézményrendszer ugyanis
120 ezer szabványos irattároló
dobozt lesz képes befogadni, és
ez a kapacitás megyén kívüli
irattározásra is alkalmat te-

Je g y z e t

remt, vagyis bevételt fog produkálni. Az iratokat szakszerű
körülmények között tudják
majd eltárolni. A rendszer Magyarországon egyedülálló, és
lényege, hogy az emeletes mobil állványok által az eltárolt
dokumentumok között mindig csak az éppen kutatás alatt
álló területre lehet bemenni, a
többi része a tároló polcoknak
a helytakarékosság jegyében
szorosan egymás mellé rendeződik. A beruházás várhatóan
május végére teljesen elkészül,
és elkezdődhet a költözködés.
Szegfű Katalin

Három harmad
Pálmai
Tamás

Parkot építettek maguknak a békésiek

Az április 17-ére meghirdetett időpontra legalább 200
személy jelent meg, hogy ásót,
lapátot ragadjon, és tulajdonképpen egy ligetes parkot alakítson ki a Fáy András utcán,
egészen a Cseresznye utca felöli végétől a piacig. Pótolták a
korábbi évtizedekben kiöregedett, elpusztult vagy kivágott
fákat, helyüket nyír, korai
juhar, pusztaszil, ezüst hárs,
magas kőris és csörgőfa foglalta el Turák Helga városi építész előzetes elképzelései nyomán. A faültetésben civil és

sport szervezetek, egyházak,
pártok képviselői és magánszemélyek vettek részt. A
munkából, melyet Ilyés Péter
környezetvédelmi referens
koordinált, mindenféle korosztály tagjai kivették a részüket.
A fákat szigorú szabályok szerint, meghatározott rendben
kellett elültetni, és civil szervezeteknek felajánlották, hogy
úgymond fogadják örökbe
saját fájukat, vagyis a következő öt évben gondozzák.
Mások a piacnál lévő fehér
fémkerítést festették le, ezzel

A SZERZŐ FELVÉTELE

A Föld Napjához kapcsolódóan rendezték meg a
hagyományos Tavaszi Városszépítő Akciónapot,
melynek során békési lakosok 150 facsemetét ültettek el, és még a piac fémkerítését is lefestették.

A város megmozdult, hogy rendezettebb legyen a központ. További
fotók: www.bekesiujsag.hu.

is rendezettebb lett a városközpont.
Minden szükséges eszközt
és alapanyagot a szervező,

városi önkormányzat biztosította a mindeddig legsikeresebb tavaszi városszépítő akció-napon.
Sz. K.

Új híd épül a „hidak városában”
Újabb fejlesztés valósul
meg Békésen a Dánfoki Ifjúsági Tábor területén. Pályázati forrásból új, 36 méter
fesztávú fahíd köti össze a
jövőben a páratlan szépségű
homokos partot a víz túlsó
oldalával – tudtuk meg Izsó

Gábor polgármestertől. A
forrást még 2009-ben decentralizált pályázati forrásból nyerte el a békési önkormányzat.
Az összesen 23 millió forint
összes költségű projekt keretében már ősszel elvégezték a

bozótirtást és a kerítésépítést,
a jó idő beálltával folytatódnak a munkálatok az aszfaltozással és a híd megépítésével.
A tervek és az építési engedély
már megvannak, a kiviteli tervek jóváhagyása is folyamatban van. A fürdőzni vágyók

kényelmét szolgáló fahíd ötlete nem új keletű Békésen, egy
korábbi kotrás során már
lerakták a hidat tartó vörösfenyő oszlopokat is, mellyel
átjárhatóvá válik a két part,
így nagyobb felület szolgálja a
kikapcsolódást.


A hűségről volt szó
az ifjúsági konferencián
23. alkalommal gyűltek
össze az ország számos terültéről a baptista fiatalok az évente
megrendezett békési konferenciájukra, melynek témája most
a hűség volt. Az előadások a
házastárshoz, családhoz, hazáKérjük adója 1 %-át
ajánlja fel a Békési
Múzeumbarátok Köre
számára.
Az elmúlt évi
felajánlásokat ezúton is
köszönjük!
Adószámunk:

18384772-1-04

hoz, baráthoz, gyülekezethez,
legfőképpen Istenhez való
hűséget boncolgatták. Emellett
koncertek, sport és játék színesítette a Sportcsarnokban rendezett háromnapos nagyszabású rendezvényt.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem volt.
Elhunytak: Háló Mihály (62
évesen), özv. Sas Lászlóné
(84), Fakker István (84),
Kocsor Gábor (82), Pankotai
Ferenc (86, Tarhos), Balázs
Lajosné (54), Hajdú István
(64), Szabados Sándor (73,
Murony), Omiliák János (69,
Murony), Bajnok Sándor

(52), Horváth Istvánné (72),
özv. Takács Gáborné (86),
Kelemenné Haba Eszter
(53), Kovács András (71),
Szabó Zsófia (82).
Nyugodjanak békében!

Szimpatikus első hallásra
ez a kerek egészet, még helyesebben talán ismét egységessé összeálló, valaminek
az egységesülő alakzatát,
valakiknek az ismét csoportképpé való kiegészülését sugalló kifejezés. Még
tetszetősebb és szívet melengetőbb, ha ez a társadalommatematikai kifejezés egy
országlásra hívatott politikus szájából hangzik el.
Sokak számára a kétharmados többség jelentette a
látóhatár végét, ezzel zárult
politikai horizontja nem
keveseknek, hisz ez jelentené, jelentheti, jelenthetné
(tessék ízlés szerint válogatni) a végre megvalósuló
(megvalósítható) rendszerváltást. Ám – és itt van az
Orbán Viktor üzenetének
igazi lényege – ez a „mennyiség” csupán egy lehetőség,
egy módozat, eszköz az elvárásaink elérésére, végrehajtására. Ám az igazi cél a
három harmad megvalósítása, mely a mennyiségében
egységesülő, minőségében
népből nemzetté alakuló,
nemesedő magyarság jövőképe tulajdonképpen. Valóban, felelős politikus nem
is gondolkodhat másként.
Tudva tudja - és tudjuk –
hogy ez egy utópisztikus
szám és állapot valójában,
hisz emberből és ráadásul
örökkön berzenkedő magyarból vagyunk faragva, de
az erre – a végtelenben megvalósuló egységre – való
törekvés alapvető kötelessége minden felelős embernek.
Igen, a cél és az út. Erről
van szó. Ám ehhez tudnunk kell, hogy az út maga
a cél is... De ez már hit, vallás és filozófia, forgassuk
akármely nép Szent Könyvét. És ez egy jó, egész estét
betöltő, vörös bort lassan
kortyolgatva elménckedő,
igazi baráti beszélgetés témája inkább.
Nos, visszatérve a realitás
és a számok szép világába,
elmondhatjuk, hogy a kétharmad azért is jó és kelletik, mert csak értő kéz kezében hasznos és veszélytelen eszköz. Mert az értő

kéz, a tiszta, perspektívában gondolkodni képes elme által irányított „társadalompolitikai felső végtag”
tudja csak azt a nagyon
lényeges és könyörtelen
tényt, hogy ez a nagyszerű,
lassan tényleg birtok közeli
állapotba kerülő fegyver
valójában egy kétélű kard.
Így, egyik élét hozzáértően
és megfontoltan használva,
pengéjét csak miheztartás
végett megvillantva, vér
ontása nélkül elérhető az út
kijelölése, s majd így a kívánt cél is. Ám ilyen, csaknem teljhatalmat biztosító
eszköz forgatója azt is tudja, hogy a másik él használata már a többséget létrehozók szíve-joga. Ez tehát a
számonkérés eszköze is
egyben. Megkérdezhető az
ily módon és mértékben
felkent hatalom: ezen eszköz birtokában megtette-e,
amit tennie kellett, és helyesen tette-e azt?
Óriási a feladat és a felelősség. Egyrészt még egyben
kell tartani a voksolók seregét és elvinni ismét szavazni
őket, hogy meglegyen a fenti
többség, úgy, hogy más jóhiszeműt nem bántsanak közben, majd, szembesülve a
kiürített kamrával, az időzített bombákkal, a szekrényből kizuhanó csontvázakkal
dolgozni és haladni kell, s
közben mosolyogni, mert
hihetetlenül igénylik az
emberek a reményt és a biztatást. Másrészt rendet vágni
az eddig zabrálók sorában,
közben – lásd Pokorni szavait – lecsapni azok jobbját
akik az „innenső” oldalról
lopni akarnának. No meg,
meghallani azok hangját,
akik nem három harmadban, hanem öt ötödben gondolkodnak. Így is egész az
egész, csak a fogyó, lassan
három ötödnyi anyaországi
mellé hozzátapad végre az
ugyancsak apadó két ötödnyi határon kívül rekedt is.
Ha körülnézünk, nem
euforikus,
győzelemtől
megrészegült arcokat látunk, hanem aggódó, de reménykedő, kicsit még kétkedő, de egyre felelősebben
gondolkodó és cselekvést
felvállaló embereket. Nehéz
idők vannak mögöttünk és
előttünk is. De a hit és a
remény a miénk. No meg a
szeretet, és a kardforgató
matektudásunk...
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A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség Békés Megyei Kulturális Tagozatának elnöke,
Kónya István, és alelnöke,
egyben helyi vezetője, Deákné
Domonkos Julianna kezdeményezésére a városi oktatási intézmények képviselői kerekasztal-beszélgetés keretében a
jövendő polgári kormány oktatási terveiről tárgyaltak.
Olyan problémás területek
kerültek szóba a nagyon élénk
beszélgetésen, mint a tankönyvválasztás, a felzárkóztatás és tehetséggondozás, a pe-

dagógusi pálya presztízsének
növelése, a kétszintű érettségi
és a felsőoktatásba kerülés, az
idegennyelv-oktatás, az intézmény-összevonások kérdése,
melyekre sok mással együtt a
Fidesz-KDNP szakpolitikusainak van válasza. Szó esett a
romák oktatási integrációjáról
is. A megbeszélésre valamenynyi iskola és tagintézmény, sőt
az óvodák képviselői is meghívást kaptak. A szervezők ígérete szerint az itt felmerült
ötletek és kezdeményezések
eljutnak a döntéshozókig.

Két orvos és egy asszisztens kapta
a Sursum Corda-díjat
Kis Lászlóné Izsó Katalin, Dr. Zsilinszky Eleonóra és Dr. Rácz László vehette át a most harmadszor átadott Sursum Corda-díjat, amit a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete alapított, és az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága is támogatja.
Az elismerést az egészségügyben és szociális területen
dolgozók kaphatják kiemelkedő munkásságukért, mintegy életműdíj gyanánt. A
díjazottak neveit ezúttal is
titokban tartották, így az
1976-2006 között a Tüdőgondozóban dolgozó Kis
Lászlóné Izsó Katalin, az
1977 óta városunkban gyer-

mekorvos, egészségvédő, az
anyatejes táplálás szószólója,
Dr. Zsilinszky Eleonóra, és a
Rendelőintézet
jelenlegi
igazgató főorvosa, Dr. Rácz
László nem is sejtette mi vár
rá az április 9-i rendezvényen a Galéria dísztermében. A díj ezúttal is Zajácz
Tamás iparművész bőrportréja volt. Az ünnepi műsort

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Reformra
vár a közoktatás

A Sursum Corda-díj idei kitüntetettjei: Dr. Zsilinszky Eleonóra, Dr.
Rácz László és Kis Lászlóné. Több fotó: www.bekesiujsag.hu

a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium néhány növen-

déke és a zeneiskola tanári
kara adta.
Sz. K.

Díjtalanul látogatható
Jól haladnak
a Csuta-tárlat
az inkubátorházzal
A napokban városi és megyei vezetők, köztük Izsó Gábor polgármester és Domokos
László, a Megyegyűlés elnöke
egy szemlén bejárták a Verseny utcai Inkubátorház építésének munkálatait. Mint ismert, 300 millió forintból
(melynek fele önkormányzati
sajáterő) épül fel a több csar-

nokot és komplett kiszolgáló
helyiségeket, irodaházat is
magában foglaló komplexum.
A munkák jól haladnak, és a
tervek szerint június végére
elkészülnek. A különféle engedélyeztetési eljárásokat követően leghamarabb augusztusban költözhetnek be az
első vállalkozások.

Szakmai nap a Békési
Kistérségi Iskolában

Csuta György Pillanatok II.
című kiállítása nyílt meg a
napokban a kulturális központ
Kápolna-termében. A tárlatot
Dr. Pálmai Tamás, a KÉSZ békési elnöke ajánlotta a látogatók
figyelmébe, kiemelve, hogy „a
modern festészet
lényege talán pontosan az a
jellemvonása, az ihlet pillanataiban vászonra kivetített al-

kotói gondolat nem merevedik
csupán jól megfestett pillanatképpé, hanem a
majdani szemlélőjében, annak
elméjében, lelkében önálló képzetet hoz létre,
önálló gondolatsort indít el mely
sokszor egyáltalán nem azonos a
mű alkotójáéval.
De épp ettől nagyszerű.” A
kiállítás május 12-ig, díjtalanul várja a látogatókat.

A Békési Kistérségi Iskola április 7-én szakmai
napot rendezett, amelynek témája a TÁMOP3.1.4-08/2-2008-0013 Kompetenciafejlesztés a
Békési Kistérségi Általános Iskolában című projekt eddigi megvalósításának értékelése volt.

MI ÉS ŐK
Én nem Te vagyok, Te nem Én vagy – nem újdonság ez a felismerés, de ha belegondolunk ennek értelmébe, akkor eljutunk az
emberi létezés egyik legnagyobb korlátjába és kihívásába, amit
egy XX. századi filozófus így fogalmazott meg: „a másikat lenni
én nem tudom.” Kapcsolatba kerülhetek veled, megoszthatom
veled érzéseimet, gondolataimat, de akkor is csak Én maradok az
Én és Te maradsz a Te, ez a totális elidegenedés. Érzéseim, szenvedéseim, örömeim, álmaim, betegségeim, átéléseim az enyémek.
Megismerhetjük egymást, de csak a szeretet révén omolhatnak
le a határok közöttünk. A szeretet által leszel Te az Én része, és Én
a Te részed, ezáltal válunk Mi-vé. Ez az igazi közösség, az újszövetség szavával élve, koinonia. Az önző ember, aki folyamatosan
önmaga megvalósítására törekszik, saját gondolatai körül forgolódik, csak önmaga marad, saját magányának börtönében veszik el.
A teljes elszigeteltség: maga a pokol. Aki képtelen a szeretetre, az
alkalmatlan az Életre. Minden értéke semmi, ahogy azt Pál a szeretethimnuszban csodálatos módon kifejti. A megváltás legnagyobb eredménye épp az, hogy eltűnik a fal Én és Isten között, Én
és Isten többi gyermekei között. Mindannyian egy test részévé váltunk. A világban minden a szétaprózódás felé halad, kapcsolatok
szakadnak szét, emberi egység-törekvések buknak meg, egyedül
Krisztusban valósulhat meg és kell is, hogy megvalósuljon a szeretet-közöség. A mennyben sem lesz Én és Te, csupán „Isten lesz
minden mindenekben” (1Kor 15,28). Ez talán az egyik legnagyobb
titok, amiről a Szentírás bizonyságot tesz számunkra.
Merényi Zoltán, lelkipásztor

A szakmai program első
részében Kis Eszter projektmenedzser tájékoztatta a tantestületet és a meghívott vendégeket a projekt előrehaladásáról. Bemutatta a kompetencia alapú programcsomagok
bevezetésének, a tantárgytömbösített oktatás megvalósításának, valamint a műveltségterület tantárgyi bontás
nélküli oktatásának pozitívumait és nehézségeit.
Kiemelte, hogy a pedagógusok számára a legnagyobb
megterhelést a módszertani
képzések jelentették. Szeptember végétől január végéig
a pedagógusok 70 százaléka
összesen 610 óra időtartamú
képzésen vett részt, amelyek
elsősorban hétvégén valósultak meg.
Pozitívan értékelte a projektmenedzser a projektet
megvalósító pedagógusokat
segítő szakértők és mentorok
munkáját, valamint a laptopok, nyomtatók, taneszközök

és egyéb kisértékű eszközök
beszerzésének lehetőségét.
A
projektmenedzsment
munkáját minősíti az a tény,
hogy a helyszíni ellenőrzés során nem találtak hiányosságot a
pályázat dokumentációjában.
Sápi András oktatási referens
tájékoztatta a tantestületet a
tanulói laptop programot támogató pályázat befogadásáról. A
kistérségi iskola 20 tanulócsoportjában vezetik be szeptembertől a programot, amelynek
keretében több mint 400 tanulói laptop kerül beszerzésre.
Egy másik pályázat keretében interaktív táblák, személyi számítógépek és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzésére nyílik lehetőség.
A szakmai nap második részében a szakértők és mentorok, valamint a megvalósító
pedagógusok vezetésével szekcióüléseken osztották meg
projekttel kapcsolatos tapasztalataikat a vendégek és a tantestület tagjai.


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: 6,9 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 emeleti, 58 m2-es, 2 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 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 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: 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, Jókai utcában felújított 2 szobás családi ház. Irányár:
8,9 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. • BÉKÉSEN,
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.
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Tudta, mit tegyen

– Azok kedvéért, akik kevésbé ismernek, elevenítsd fel,
kérlek, eddigi pályafutásod
pillanatait!
– De tényleg csak röviden,
nem én vagyok a fontos. Békésen születtem 1948-ban. A
szakmába véletlenül kerültem. Kovács Gábor barátom
vitt el Svecz Mihályhoz Békéscsabára körülnézni, és mivel megtetszett, ott ragadtam
62’-től 65’-ig. A mestervizsgát
69’-ben tettem le, és lettem
21 évesen az ország legfiatalabb mestere. Elindítottam
önálló vállalkozásomat, melyet ma is igyekszek fenntartani. Három gyermekem van, és
közülük kettő, Gábor és Mariann, a családi vállalkozásban
dolgozik velem. (Mariann két
diplomás, a Bölcsészkart és
Közgazdasági Egyetemet is
végzett – a szerző.) Hobbim a
horgászat és a kézilabda, bár
ez utóbbit ma már csak nézem és szponzorálom. Még
mindig érvényes rám, hogy
készpénzem nincs vagy alig,
viszont van egy 25 milliós
hitelem. Ma is büszke vagyok
rá, hogy 1999-ben egyedül én

kaptam meghívást Magyarországról a nürnbergi kőkiállításra.
– Mennyire nehéz a te szakmádban talpon maradni?
– A nyersanyag éppúgy
mint régen, Indiából, DélAfrikából, Brazíliából érkezik.
A profilunkat továbbra is a
síremlék, 80 százalékban a
sírkő teszi ki, és csak 20 száza-

Alkotópályázat
a Vigalomra
Javában készíti elő május 15re eső negyedik Vigalmát a
Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület. A „Békés városért”
kitüntetéssel frissiben
elismert civil szervezet
a rendezvényhez kötődően ismét alkotópályázatot
hirdetett.
Első sorban
kü lönleges
kézműves technikával (pl.: quilling, wax technika, selyemfestés, batikolás, mozaik, szitázott
kép, stb…) készülő alkotásokat
várnak „Éldegélt a Bíróéknak
udvarán egy tyúkocska…”
mottóval. Életkori megkötés
nincs. A munkák leadhatók a

lék az épületmunka. Jelenleg
inkább kelet felé tendálunk,
van is kint képviselőnk, aki a
kinti munkálatokat szervezi,
bonyolítja, és ha kell tolmácsol. A „nyugati piac” megszűnt a mi szakmánkban is, az
ázsiai termékek hódítanak. Az
alapvető gondunk tehát, hogy
beszűkült a piac, ehhez még
hozzájön az emberek pénzte-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Lehet a véletlen műve, bár ezt én alig hiszem,
hogy Minya Gábor, kőfaragó mesterrel beszélgetve Radnóti Miklós sorai jutottak eszembe: „Éld e
rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen…” A mindig, mindenkivel türelmes, barátságos Gábor, bár az élet
jónéhányszor próbára tette, tudta mit kell tennie,
hogy az életünk más, szebb legyen.

Békési Tájházban (Durkó u. 8.)
május 1-7. között nyitvatartási
időben. A legjobbakat kiállítják
és a IV. Nefelejcs Vigalom
műsorai sorában jutalmazzák.
Az egynapos hagyományőrző és szórakoztató rendezvény zenés és táncos fellépéseket, vidám
versenyeket
és játszóházakat, kézműves vásárt, kiállításokat,
tyúkszépségversenyt, és gasztronómiai élményt rejt. Az
ebéd helyben készül: a laposborsóleves csülökkel, és csöröge. A Sonkaparádé során sonkával készült ételeket kóstol
és jutalmaz a zsűri.

lensége, vagyis nehéz talpon
maradni. Segítséget jelent a
speciális gépparkunk, amely
lehetővé teszi egyedi elképzelések megvalósítását.
– A tavaly meggyilkolt kézilabdázó Marian Cozma emlékművét nem régiben adták
át Veszprémben, és ehhez neked is van némi közöd. Megkerestek vagy te kerested őket?

– Hallottam, mint kézilabda rajongó, hogy szobrot szeretnének állítani a tragikus
sorsú Marian Cozma emlékére
Veszprémben. Az is a tudomásomra jutott, hogy a közadakozásból befolyt összeg
csak a bronzszobor elkészítésére lenne elég, ezért megkerestem Remport Csabát, a
szervezőt, aki a Veszprémi
Kézilabda Fan Club elnöke is.
Felajánlottam, amennyiben
igényt tartanak rá, én biztosítom számukra a talaphoz
szükséges
gránittömböt.
Örömmel fogadták a felajánlásomat és azzal is megbíztak,
hogy Mihály Gábor szobrászszal egyeztetve, elkészítsem a
végleges formáját, mely végülis majdnem teljes egészében az én terveim alapján lett
megvalósítva. Ennek az eszmei értéke kb. 2,5 millió forint. Úgy érzem, ez a szörnyű
tragédia közelebb hozta egymáshoz a román és a magyar
nemzetet. Magam is részt vettem a Veszprém Aréna előtti
parkban az emlékműavatáson, ahol is Petre Cozma,
Marian Cozma édesapja is azt
mondta: „egy ágért nem kell
kivágni egy egész erdőt”, azaz
nem kíván bosszút állni a fia
haláláért, és nem szeretné, ha
ellentét alakulna ki a két nép
között e miatt. Engem személy szerint felháborított ez a
szörnyű esemény.
Gugé
Sorozatunk következő alanya
Jeneiné Lagzi Mária, a piacfelügyelet vezetője.

HIRDETMÉNY

INTERNETEN IS RENDELHET
Internetes megrendelés továbbra is lehetséges a www.gondoskodo.hu és az www.immunspecialista.hu oldalain. Sorban
állás nélkül, a gyógyszertár teljes kínálatából választhatnak.
Békésen és környékén szakképzett kollégáink ingyenesen szállítják házhoz a megrendelt termékeket, egyéb területekre
pedig a MPL szállít. Hangsúlyozni szeretném, hogy az interneten megrendelt termékek megegyeznek a gyógyszertárban
tartott és személyesen kiváltott termékekkel. A tárolás, gyógyszerkiadás és készítés, a VIII. Magyar gyógyszerkönyv szigorú
szabályai szerint történik. A termékekről, akciókról és a pontegyenlegéről folyamatos információkat talál a www.paticard.hu
oldalon. Várom leveleinket: info@gondoskodo.hu.
Jó egészséget kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Ez a győzelem Magyarországé - mondta Orbán Viktor, aki
kifejtette, hogy az országgyűlési választások első fordulója az
irányról szólt, a második forduló pedig az egységről, hisz ez a
siker kulcsa. A magyar demokrácia stabil, jól vizsgázott,
megvédte saját magát, hisz egy ilyen gyalázatos kormányzati
ténykedés, fájdalmas kormányzati évek után, nagy teljesítmény, hogy a magyarok a demokrácia mellett szavaztak.
„Úgy döntöttek a kormány menjen, a demokrácia pedig
maradjon”. Elmondta, egy ország három harmadból áll, és az
a politikus, aki kétharmadra törekszik, nem tud figyelni az
egész országra. Kifejtette, hogy vannak olyan fontos ügyek,
amelyekhez egység kell. Ilyen a kisebb parlament, az önkormányzati szintek kérdése vagy az elszámoltatás. A kettős
állampolgárságról a parlament fog majd dönteni. A gazdaság
szempontjából három lépést sorolt fel: az adócsökkentést, a
bürokrácia megszüntetését és a korrupció visszaszorítását.
Szükség van kormányzati reformra is. Nélkülözhetetlen
Magyarország versenyképességének növelése, úgy, hogy közben a szociális biztonságot is megerősítik. A Fidesz gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdasági növekedés áll.

A Békés Megyei Állategészségügyi Igazgatóság elrendelte
az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását. Felhívjuk
valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában
lévő, minden 3 hónaposnál idősebb ebet az alább felsorolt
napokon és időpontban szájkosárral ellátva pórázon
VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
céljából vezesse elő. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.
Felvezetett eb oltási díja:
Kisállat egészségügyi könyv:
(2010. 01. 01.-től kötelező!)
Féregtelenítés:

2700 Ft/eb
300 Ft/eb
100 Ft/ 10 tt. kg

AZ OLTÁSOK HELYE ÉS IDELYE A KÖVETKEZŐ
Vasúti mázsaház
Tátra utca vége
Gázcsere telep
(Körösi Csoma S. u.)
DÉMÁSZ parkoló
Híd utca
Borosgyáni kocsma
Váradi u. 1.
Vasúti mázsaház

06. 10. csütörtök
06. 11. péntek
06. 11. péntek

17-19 óráig
15-16 óráig
16-18 óráig

dr. Szabó László
dr. Erdész Csaba
dr. Szabó László

06. 12. szombat
06. 16. szerda
06. 16. szerda
06. 18. péntek
06. 18. péntek

10-12 óráig
11-13 óráig
17-18 óráig
15-16 óráig
16-18 óráig

dr. Erdész Csaba
dr. Erdész Csaba
dr. Szabó László
dr. Erdész Csaba
dr. Szabó László

PÓTOLTÁS:
Vasúti mázsaház

06. 26. szombat

10-12 óráig

dr. Szabó László

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)
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Kerti kalendárium
Végre itt a jó idő, elkezdődhet a munka a kertben.
A jó idő hatására megjelennek
a kártevők is, és a természetes
ellenségeik. Hasznos segítőtársak a kertben.
Kis kertekben is meg lehet
valósítani a vetésváltást, vetésforgót, ha a kertünket öt részre
osztjuk fel. Egy részt hagyunk
az évelő veteményeknek, a
másik négy részben évente váltogatjuk a zöldségféléket.
Növénytársulások. Hazai
megfigyelések is alátámasztják, hogy a bársonyvirág
/büdöske/ riasztó hatású rova-

rok és a talajban lakó fonálférgek ellen. A fokhagyma köztesként védi a paradicsomot. A
sárgarépa-vöröshagyma párosítás védelmet nyújt a saját
légykártevőik ellen.
A növények természetes erősítéséhez erjesztett növényi levekkel járulhatunk hozzá.
Egyik legismertebb a csalánlé,
mely általános növénykondicionáló. 1 kg friss csalán levelet
nagyobb darabokra aprított
növényt 10 liter esővízben áztatunk. Az erjedés 1-2 nap alatt
megindul. Nyáron általában
két hét után a habzás megszű-

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

csendes helyen eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó.
30/22-98-377.
Békésen a Fáy 2-ben 1. emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen, földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/518-07-28.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. szám. Tel.: 66/
634-029.
Békésen zöldövezetben kétszintes családi
ház eladó. Négy szoba, két fürdőszoba,
garázs, melléképületek. Érd.: 66/634-567.

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.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630
Eladó 2,5 szobás kertes ház Kert u. 4. sz.
alatt. Tel.: 20/803-44-08.
Eladó kétszobás kertes ház a Teleki u. 68.
sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Békésen Szegedi u. 6. alatt kertes ház
eladó vagy tömblakásra cserélhető 1.
emeletig. 30/244-60-92.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. Garázs is van. 66/634-984.
Sürgősen eladó a Mezei 3. szám alatti
padlástér beépítéses családi ház. Érd.:
70/227-12-70.
Békés, Szélső u. 72. szám alatt eladó 2
szobás, összkomfortos, konvektoros parasztház. Tel.: 20/619-33-57.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. 20/ 923-29-12.
Békéscsabán, a IV. kerületben, 63 m2 alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Békés Deák F. 66. sz. alatt kertes ház eladó,
vagy tömblakásra cserélhető. 20/212-44-11.
Központban ház eladó nagy telekkel. Tel.:
30/453-67-17.
Háza nagy udvarral eladó Békésen, a
Lorántffy u. 5. alatt. Tel.: 66/634-214.
Békésen kertes ház eladó. 70/638-12-45.
Összkomfortos téglaház áron alul eladó.
Érd.: 70/360-50-36.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, felújított, leszigetelt, 3. emeleti, kilépős lakás
eladó. Érd.: 30/252-33-90.
Eladó egy 1,5 szobás, összkomfortos, téglaépítésű családi ház. Érd.: 30/568-30-67.
Békésen a Fáy utcában 2. emeleti, másfélszobás, egyedi víz-gázórás, légkondis
lakás eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Békésen az Ady 12-ben, 2. emeleti, háromszoba+ebédlős, klimatizált, felújított lakás
sürgősen, áron alul eladó. 30/554-53-66.
Eladó Békésen, az Árok utcában 100 m2es, összkomfortos családi ház. Tel.:
20/98-30-794.
Eladó Békésen egy háromszobás, konyhás,
jó állapotban lévő ház. Tel.: 30/55-34-956.
Békésen kétszintes ház zöldövezetben,

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.
Kamut belterületén, Petőfi S. u. 49. alatti
lakóház, udvar eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 30/380-04-80.
Kamut belterületén Kossuth u. 13. lakóház, udvar és hozzá tartozó 4684 m2
földterület eladó. Irányár: 3 millió Ft.
Érd.: 30/380-04-80.
Családi ház építési telekként eladó a
Dózsa Gy. utcában. Irányár: 4 millió Ft.
Érd.: 30/21-41-229.
Régi parasztház sürgősen eladó felújításra vagy bontásra, 760 m2-es telken 4,9
millióért. Érd.: 70/55-83-434.
Bontásra sürgősen eladó 760 m2-es telkes
parasztház 5 millióért. Érd.: 20/32-77-245.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Gát utca 26. szám alatt. Érdeklődni a Gát
utca 33. szám alatt vagy a 20/59-99-102es számon. Irányár. 5,5 millió Ft.
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 a Fáy utcában rendezett 1. emeleti, egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Tel.: 30/696-78-98.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. alatt.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Békésen a Fáy A. u. III. E-ben 1 + félszobás,
51 m2-es, megkímélt állapotú, parkettás,
zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30/30-65-304.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat
hasonló értékű, normál belmagasságú családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-93-80.
Békésen kétszobás, összkomfortos, felújított kertes ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 70/215-45-77.
Sürgősen eladó Békésen háromszobás,
vegyes falazatú, összkomfortos családi
ház. Melléképületek vannak, a ház kívülről

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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 27. KEDD 12 ÓRA.

nik, a lé sötétre színeződik és
hígítva felhasználható. 1:50
arányban hígítjuk, szűrőn átszűrjük, és levéltrágyaként kipermetezzük.
Készíthetünk még kamillából, ez gyökérbetegségek ellen
használható. A fekete nadálytő
sok fehérjét, káliumot tartalmaz. Mezei zsurló a talajgombák ellen jó. A gyermekláncfű
a gyümölcsfák növekedését serkenti. A hagyma a gombabetegségek megelőzésére használható. A körömvirág általános
növénykondicionáló.
Dacziné

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

Apróhirdetések
felújításra szorul. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/409-83-39, este.
Háromszobás, erkélyes, felújított lakás
sürgősen, áron alul eladó. Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.: 70/528-25-89.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás, második emeleti, 65 m2-es lakás eladó. Irodának is alkalmas. 7,8 millió Ft. 70/234-64-19.
A Széchenyi téren háromszobás, 72 m2-es,
kéterkélyes, felújított, sarokkádas, nagykonyhás lakás eladó vagy kisebbre cserélhető 3. emeletig. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.:
70/536-45-32.

KIADÓ INGATLAN

Szerelőaknás garázs kiadó a Fáy 3. alatt.
Érd.: 70/230-66-33.
Egy személy részére bútorozatlan lakás
kiadó. Érd.: 66/411-165, a déli órákban.
A Teleky u. 7. sz. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején.
Jó beállási lehetőség. Tel.: 66/634-207.
Békéscsabán albérlet kiadó. Érd.: 66/
430-441.
INGATLANT KERES

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Kossuth 1-ben 3-ik emeleti kétszobás teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 8,6
millió Ft. Kertes ház csere lehetséges 12
millió Ft. Érd.: 20/91-865-91.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érd.: 30/746-01-75.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.
Eladó Békésen a Fürdőhöz közel 1+2 fél
szobás összkomfortos családi ház. Érd.:
Dózsa u. 41. vagy a 20/474-40-93-as telefonon. Irányár: 10 millió Ft.
Kamut külterületén 9171 m2 kivett területű
homokbánya nyitására alkalmas terület a
44-es főút mellett eladó. Irányár: 10 millió
Ft. Érd.: 30/ 380-04-80.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Fáy 6-ban, 1. emeleti, 1 + 2
félszobás lakás garázzsal eladó 10,5 millióért. Érd.: 66/414-605.
Békésen földszinti, háromszobás, amerikai konyhás lakás eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Tel. 30/45-00-567.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Fáyin, felújított, 1+2 félszobás lakás szerelőaknás garázzsal eladó vagy cserélhető
békési, központ közeli lakásra vagy házra.
Ár: 11,5 millió Ft. Érd.: 70/230-66-33.
A Baky utcán 2. emeleti, 70 m2-es, 1 + 2
félszobás, nagy konyhás, fürdőszobás, klímás, jó állapotban lévő lakás eladó, vagy
értékkülönbözettel kisebb lakásra cserélhető. Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.: 30/367-97-87.
Békésen négyszobás, nagy családi ház
eladó vagy elcserélhető kétszobás családi házra, Békésen. Ár: 12 millió Ft. Érd.:
30/260-54-21.
Háromszobás, összkomfortos családi ház
melléképületekkel eladó, vagy második
emeletig lakásra cserélhető különbözettel.
Békés, Előd u. 1/1. Irányár: 13 millió Ft.
Érd.: 30/238-97-30.
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

Békésen a Malomasszonykertben 3 szobás,
2 fürdőszobás, 2 garázsos családi ház eladó. Lakás csere érdekel. Irányár: 17,5 millió
Ft. Érd.: 30/552-43-77.
Mezőberényben tehermentes Kereki utcai
családi ház eladó. Tel.: 30/389-66-64.
Irányár: 18,5 millió Ft.

Fekete, választási birkaborjak és fekete,
nagytejű tehenek eladók. Érd.: 30/3786-269.
Fedeztetést vállalok fajtiszta, kétéves, fekete-fehér kan Border Collie (pásztor) kutyával. Érd.: 70/215-45-77.

Kertes házat keresünk albérletbe. Tel.: 70/
243-58-46.

KERT
Malomasszonykertben a járdás út mellett
1200 m2 kert fúrt kúttal eladó vagy ingyen
művelhető. Tel.: 20/59-61-201.
Malomasszonykertben 400 négyszögöl
föld eladó vagy kiadó bérlet nélkül. Tel.:
30/453-67-17.
Nagykertben 3 kvadrát jó termőföld eladó
kis faházzal, gyümölcsfákkal. Irányár: 80
ezer Ft. Érd.: 20/622-81-10.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével áron alul eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Vízre nyúló kertet keresek megművelésre
vagy részletfizetési lehetőséggel. Tel.:
30/931-90-85.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Daewoo Kalos 1.4 -es piros, 2002. 12. havi
eladó. Irányár: 850.000 Ft. 20/212-44-11.
Eladó egy kerti traktor utánfutó. Békés,
Málna u. 5. Tel.: 66/634-739.
Vlagyimirec T25A03 traktor utánfutóval 9
hónap műszakival, 400 l-es permetező,
láncborona, eke eladó. Tel.: 66/412-827.
Eladó egy Kinko Drin 150 cm3-es, négyütemű robogó. Ér4d.: 30/568-30-67.
Eladó egy Aprilia RS 49 cm3-es gyorsasági segédmotor. 1995-ös évjáratú. Érd.:
30/568-30-67.
Eladó: Vari kistraktor utánfutóval minden
tartozékkal, Tomas szivattyú. Tel.: 30/40737-80.
Eladó: 1999-es Ford KA, karbantartott, jó állapotú, kis költségű szgk. Tel.: 30/654-86-19.
Aprillia Habana robogó eladó. Tel.: 70/77298-11.
Eladó: kerti traktor (4 sebesség, 7 LE) tartozékaival. Érd.: 66/412-356, 30/457-23-02.
Műanyag csónak (4mx180cm) 4 LE Tomos csónakmotorral eladó. Érd.: 66/ 412356, 30/457-23-02.

ÁLLAT
Választási malacok eladók. Érd.: 70/24058-70.
Eladók: előhasú üszők, pónikanca, angol
telivér sportló, hobbi célra is kiválóan alkalmas. Tel.: 30/246-96-79.
Shih tzu 6 hetes, nagyon szép arany fehér
kiskutya eladó. Érd.: 30/260-54-21.
Választási jerke kecskegidák eladó. Érd.:
30/96-32-334.
Március 25-én született Goden Retriver
kiskutyák eladók. Tel.: 70/36-66-559.

TÁRSKERESÉS
42 éves nő vagyok. Társam keresem korba-hozzám illő független férfi személyében. 30/558-71-26. Csak hívás! SMS-re
nem válaszolok.
52 éves független férfi megismerkedne
független, nem dohányzó hölggyel 46 éves
korig. 70/772-98-11.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Felsőfokú német nyelvtudással, gépírói
gyakorlattal, nyelvoktatásban sokéves
tapasztalattal munkát keresek. Tel.: 30/
476-93-80.
Csökkent munkaképességű férfi fuvarozással kapcsolatos munkát keres, valamint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Nyugdíjas ápolónő munkát keres. Idősgondozási gyakorlattal, referenciákkal rendelkezem. 70/517-41-31.

EGYÉB
Megkímélt állapotú pelenkázós szekrényt
vásárolnék. Tel.: 30/59-00-729.
Házi főzésű szilvalekvár eladó Békésen,
900 Ft kg-ja. 30/433-79-89.
Új 255 literes fagyasztóláda eladó. 30/
331-71-72.
Lehel hűtőszekrény, mosógép eladó. Érd.:
70/204-71-75.

Vásárolja a város állategészségügyileg ellenôrzött legfrissebb
tejét és tejtermékeit közvetlenül
a termelôktôl a tejpiacon!
Várjuk régi és új vásárlóinkat.
Teheneink bármikor
megtekinthetôek.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, mosdókagyló, vaskerítés kapuval.
Tel.: 30/246-96-79.
Eladók: régiségek, könyv, rádió, kisbíró
dob, öngyújtó, óratartó, őz agancsok, alpakka merőkanál. 30/260-54-21.
2 db hármas ablak beüvegezve, redőnynyel, és 1 db fürdőszoba ablak beüvegezve eladó. 30/26-05-421.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
bioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 l
gázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. 30/39-49-555.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
2 db heverő, rekamié, fagyasztószekrény
olcsón eladó vagy női kerékpára cserélhető. Telefon is érdekel. 70/298-72-37.
Eladó: kisgyermek részére vadonatúj fülhomlok digitális lázmérő, komplett lakásriasztó készülék távirányítókkal. 2 db sertésvályú ingyen elvihető. Érd.: 70/39-26-170.
20 mázsa takarmánybúza és kukorica
eladó, az ár megegyezés szerint. 30/43379-89.
Eladó: antik varrógépek gyűjtőknek, táska, állványos, varrógép, 110 éves hálószobabútor, fém keretes üvegportál fémkeretes bejárati ajtóval, beltéri lépcsőkorlát
vasból. Tel.: 20/375-06-89.

Eladó: régi, lábbal hajtott bőrvarrógép, 2
db diófa ruhásszekrény, fiókos varrógép.
Tel.: 66/634-214.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
2 db 15 colos monitor eladó 3000-3500
Ft-ért. Keresek 17 colos monitort. Érd.:
30/260-54-21.
Eladó 1 db 12 éves Gorenje fagyasztószekrény. Ár: 8000 Ft. Tel: 30/409-83-39.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Lucernamag eladó, 70/28-63-963.
Kétajtós, vitrines látványhűtő eladó.
30/511-44-58.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
Új préselt vályog eladó. Betontörmelék
elvihető. 20/459-75-62.
Eladó: 2-3 ajtós szekrény, vitrines szekrény, asztalok, heverők (2 gyerek is), régi
konyhaszekrény, hordozható csempekályha, rekamié. Tel.: 20/32-77-245.
Háromfiókos fagyasztószekrény, mázsa, KD160 elektromos daráló, hordozható csempekályha eladó. 66/410-323, este hat után.
Háromkerekű új lábbal hajtós kerékpár
eladó. Tel.: 30/249-70-78.
Keveset használt vegyestüzelésű kazán, jó
állapotban, olcsón eladó. Tel.: 20/33-13-009.
Eladó elektromos bicikli akkumulátor nélkül 30 ezer Ft-ér, félig üvegezett ajtólap,
sezlon, kétmedencés fehér zománcozott
mosogató. Érd.: 66/634-207.
Eladó: 1 db kombinált nagykapu kiskapuval
együtt (250 cm), 1 db parkettás ajtó (200x
90 cm). London u. 12. Tel.: 70/236-83-25.
Eladók: befont üvegek 10-25 literig, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden
méretben, virágzó kisméretű kaktuszok.
Érd.: Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/416-144
Eladó: tizes gev-láda, szövőszék, borovi
fenyőből készült ablak. Érd.: 30/376-69-16.
Hordozható csempekályha eladó vagy elcserélhető búzára, tritikalera. 30/537-87-35.
Egycsöves fénycső almatúrák, fehér mosdókagyló, táskavarrógép eladó vagy elcserélhető értelmes dologra. 30/537-87-35.
Eladó: Relaxa fotel dönthető 5 ezer Ft,
görgős asztal 1500 Ft, gyermek forgószék
1500 Ft. Tel.: 70/536-45-32.
1 db bébikomp és kiságy eladó. Érd.: 70/
391-79-09.
300 mm átmérőjű PVC-csövet, áteresz
csövet vennék árokfektetéshez 6 m hoszszút. 70/274-95-71.
15 éves fiúra ruhák és cipők eladók. 70/
391-79-09.
Jó állapotban lévő sarokülő garnitúra
eladó 7000 Ft-ért. 20/91-19-708.
Eladó: 2 db kétajtós üveges ajtó, gázperzselő palackkal, 28-as férfi kerékpár.
Minden jutányos áron. Érd.: Szabó D. u.
53. Tel.: 66/634-622.
Új német és cseh (Slavia) légpuskák
olcsón eladók. Tel.: 20/228-58-66.
Olcsó légpuskát keresek megvételre maximum 4 ezer Ft-ig, Slaviát 8 ezer Ft-ig. javításra szoruló is érdekel. Tel.: 20/62-92-838
Eladó: háromfiókos, alig használt Electrolux fagyasztószekrény. Valamint 4 gázégős, elektromos szikragyújtású, grillezős,
vezetékes gáztűzhely. Érd.: 70/215-45-77.
Jó állapotú gázkonvektorok eladók. Érd,.:
30/96-32-334.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Érd.: 30/409-31-25.
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Egyszerűből nagyszerűt

szerűségük ellenére vagy
éppen azért, játszani is lehet
velük. A könyvet a Flaccus
Kiadó jelentette meg és a
Baky utcai Tagóvodában megvásárolható.
Sz. K.

Közösségi tér, ahol fél 12-től
egyig szabadtéri közösségi
programok lesznek. Ebéd: falusi bográcsos. Hazaindulás
Békésre kb. 15 órakor, így a
résztvevők bekapcsolódhatnak az I. Békési Utcazene
Fesztivál rendezvényébe is, a
helyszíneket körtúra járja be.

Április 24. szombat 17 óra
Sz. K. I. Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium jótékonysági gálája.
Belépőjegy 500 Ft, pártolójegy is váltható.
Kulturális központ

Április 26. hétfő 19 óra
„Acélmagnóliák” - színházi előadás.
Kulturális központ

Bővebben: www.bekesiujsag.hu

Családi Bringás Majális
A Fenntartható Térségért
Alapítvány május elsején kerékpártúrát rendez Békésről
Tarhosig. Indulás 10 órakor a
Rendezvénytérről. Útvonal:
Békés – Bélmegyer – Tarhos.
Igény szerint rövidebb útvonalon is lehet haladni. A megérkezés színhelye a tarhosi

Április 24. szombat 8-12 óra
Babaruha és játék börze anyáknak, kismamáknak.
Piac

A Családi Bringás Majálison a részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció: feta.bekes@gmail.com,
Tel.: 70/37-96-322. Szervezők: Fenntartható Térségért
Alapítvány, Békés Városi
Kulturális Központ.

Április 30. péntek 16 órától
Ifjúsági Napok. Koncertek: Small and Big, Esti
Kornél, Nils. 21 órától a V-Tech lép fel.
Rendezvénytér
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

lesztésének fontosságát hangsúlyozták szakértők, mások
mellett Horváthné Csapucha
Klára, aki a kiadvány nevelési,
fejlesztés-pedagógiai elméleti
hátterét adta. A könyv újszerűségét az adja, hogy gyerekek

Április 23. péntek 18 óra
„Én hangom” énekverseny döntője. Belépő:
1200 Ft, diákoknak 650 Ft, csoportos kedvezmény: 900 Ft/fő.
Kulturális központ
HÉTVÉGE

A szerzők. Balról jobbra: Horváthné Csapucha Klára, valamint a két
békési óvónő: Szabóné Nemes Magdolna és Wittmann-né Dúzs Margit. Több fotó: www.bekesiujsag.hu.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK ÁPRILIS 23.- MÁJUS 5. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

„A kreativitás játékos fejlesztése az óvodákban” című kiadvány, címével ellentétben, egészen a 10 éves korig ad a gyerekek szüleinek, pedagógusainak
ötleteket. Összesen 117 játék
készíthető segítségével, melyeket alapanyagaik szerint csoportosítottak, lefotóztak, elkészítésük menetét egyszerű szavakkal írták le, és praktikus
tanácsokkal kísérték. Az alapanyagokat illetően is a mindennapokban használt tárgyak
egyfajta újrahasznosításáról van
szó, nem drága alapanyagokról.
A könyv gyermekkönyvtárbeli bemutatóján a vizuális nevelésnek és a kreativitás fej-

tapasztalata van benne,
ugyanis a tárgyakat az elmúlt
tíz évben a két békési óvónő
kézműves játszóházain már
elkészítették. Újszerű még,
hogy a legkisebb gyermekeknek is sikerélményt ad, és egy-

A SZERZŐ FELVÉTELE

Néhány hete kapható és máris az országos eladási listák élén van az a barkácsolási technikákat
bemutató könyv, melyet két békési óvónő,
Szabóné Nemes Magdolna és Wittmann-né Dúzs
Margit állított össze.

Május 1. szombat 10 óra
Családi Bringás Majális. Túra Tarhosig és
vissza. Indulás a Rendezvénytérről.
Május 1. szombat 13:30-tól
Családi délután a Ligetben. Bővebben: címoldalon.
Május 1. szombat 16 óra
Utcazene fesztivál városszerte. Bővebben:
lapunk 2. oldalán.
Május 1. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Ózdi KC bajnoki kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 27. kedd 18 óra
Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadása
Szúdy Nándor festő-lelkész művészetéről.
Németh Gyula fafaragómester bemutatkozása.
Petőfi u. 29.

Május 3. hétfő 17 óra
Miskei Antal főiskolai docens előadása „Szent
István-i örökségünk” címmel.
Püski Sándor Könyvtár

Április 29. csütörtök délelőtt
Traktoros bolondballagás a Farkas Gyula
Közoktatási Intézménytől szerte a városban.

Május 5. szerda 18 óra
Dr. Papp Lajos előadása Hazaszeretet címmel.
Kulturális központ

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ
– TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nulláról felsőfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezető úton a döntő tényezőt egy számomra új
módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy először kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsőfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 3540 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után
nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény, hogy már az első lecke után rengeteg
mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és
újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerő nyelvtanár.
Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitől igazán újszerű és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetű tananyaggal,
személyes meggyőződésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdők/újrakezdők számára, ill.
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó,
aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben
a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt
stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség,
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minőségű hanganyagok a középfokú
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László 20/996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója Békésen és Békéscsabán!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

Békésen a Dübögő Hotel rendezvénytermében (Szánthó A. u. 2.),
2010. május 4-én, kedden, 17 és 19 óra között.

Békéscsabán a Vasutas Művelődési Házban (Andrássy út 79-81.),
2010. május 5-én és 12-én, szerdán, 17-19 óráig.

Egy nyelvet beszélünk
KIPÁNYVÁZTÁK A LELKEMET
Olvasták Önök a kötelező olvasmányokat?
Az Egri csillagokat, Petőfi, Arany, Ady összes
műveit? Alig hiszem. Még akkor sem, ha
most azt hiszik, hogy igen.
Sajnos nem is volt módjuk olvasni. Vegyünk egy egyszerű (sőt: jelentéktelen) példát, Móra Ferenc Zengő ABC-jéből két sort:
„Itt van már a zivatar / Jó az anya, jót akar.”
Összeillik ez a két sor? Csak nekem van furcsa érzésem a ritmusát illetően? Inkább vészjóslónak tűnik - talán azért, mert Móra
sosem írt le ilyet. Az anya helyett ugyanis a
költőnél az Isten szó szerepel, amit nem
nagyon akartak nyomtatásban olvasni az
ötvenes években. S tanúsítsunk filológusi
magatartást, nézzük meg, az azóta eltelt hatvan évben hogyan jelent meg! Bevallom, csak
az interneten jártam utána: az első öt talá-

latból négy helyen a rossz változat szerepel.
Petőfi és Ady viszonylag jobban járt, előbbinek Úti leveleiből hagytak ki egy félmondatot, Adynak egy korai, ha szabad azt mondani, kisebb esztétikai értékű művét nem
olvashattuk. Arany összes erotikus verse
kimaradt – ha akarnak tőle izgalmasat olvasni, a Lysistraté-fordítást kell elővenni. Bravúros, pontos és szép. S hogy mit vétett az
Egri csillagok? Volt benne egy utalás a
gonosz bolgárokra, s mégsem sérthettünk
meg egy derék, baráti népet (akik minden
bizonnyal szinte teljes létszámban Gárdonyi
műveivel keltek–feküdtek).
Tehát régi irodalmat ’45 előttről vagy ’91
utánról, ha azt akarjuk olvasni, amit leírt a
szerző, azaz: „Csak tiszta forrásból!”
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Nagy Sportágválasztó
Békésen is
a

sportszervezetekkel
együttműködve
2008-ban első
alkalommal a
Sportágbörzét.
A standokon videó vetítés, fényképek, érmek, kupák,
szórólapok, játékos
feladatok várták az érdeklődőket. Ki lehetett próbálni az eszközöket szakedzők, válogatott,
neves versenyzők segítségével,
úgymint Klampár Tibor (asztalitenisz), Bak Ádám (kajakkenu), Hortobágyi Anikó (atlétika), Csató István (súlyemelés).
Tavaly már nemcsak a városi
sportcsarnokban, hanem a mögötte lévő grund területén,
illetve az Élővíz-csatornán is
zajlottak bemutatók. 2009-ben
már tizennégy sportszervezet
képviseltette magát.
Idén a budapesti rendezvény
arculatához igazodva a program kétnaposra bővül, neves
olimpikonok részvételéről is
egyeztetések folynak. A polgármester fontosnak tartja, hogy a
sportszervezetek mellett olyan
helyi civil szervezetek is csatlakoznak, amelyek számára fontos az egészségmegőrzés. 

Diákolimpiai döntő zajlott
A sportág történetében először rendezték meg Békésen az
Országos Aerobik Diákolimpia
döntőjét. Az ország számos
településéről érkezett fiatal
sportolók több versenykategóriában és korcsoportban mérték össze tudásukat, hogy

kas Gyula Közoktatási Intézmény tanulója korcsoportjában
a 4. helyezést érte el. A Pankotai Dóra – Dávid Boglárka
összetételű duó (a mezőberényi
Petőfi Gimnázium színeiben) 5.
lett. A Békési Kistérségi Általános Iskola triója, Szalai Szabi-

Horgász
szemmel
FOLYÓVÍZI FEEDER
ETETŐANYAG
Köröseink tavasztól őszig
különböző folyási sebességgel
folynak, ezért mindig a vízparton érdemes összeállítani
az etetőanyag keverékünket a
folyó lassabb vagy erősebb
áramlását szem előtt tartva.
A folyóvízi feederes etetőanyag lényege, hogy jó tapadóképességű és nehéz fajsúlyú legyen. A szemcse méretét
az évszak határozza meg, és
az aroma is fontos. Összeállításkor a keverékhez válaszszunk olyan feederes alap
keveréket, amihez több alkotóelemet is tehetünk anélkül,
hogy elrontanánk. Nehezítésnek javaslom a PV1-et
vagy a folyóvízi agyagot,
ragadáshoz és az aromatartalma miatt a mézeskalács keveréket, szemcseméret növeléséhez angolmorzsát (pirosat
és sárga színűt), extra gyors
folyáshoz szitált kavicsot (kb.
03-06 mm).
Szekerczés Sándor

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.
A békési aerobikosok közül a felvételen Dávid Boglárka, Szalontai
Marianna, és Pankotai Dóra.

kiderüljön, ki a legjobb aerobik
versenyző Magyarországon.
Az országos döntőbe eljutott 6-19 éves sportolók korábbi versenyeken már bizonyították képességüket, ruganyosságukat és dinamizmusukat,
ugyanis korosztályonként az
5-5 legjobb kelet- és nyugatmagyarországi egyéni, páros
vagy csapat versenyző nyerte
el az indulás jogát.
A békési színeket hat sportoló képviselte, valamennyien a
Linea Aerobik Klubban edzenek, de a diákolimpia kiírása
miatt iskolájuk színeiben indultak. Szalontai Marianna, a Far-

na – Czinanó Alexandra – Hati
Barbara összetételben a 10.
helyezést érdemelte ki a zsűri
döntése értelmében. Mindannyiuk edzője Bimbó Katalin,
aki lapunknak elmondta, hogy
szervezési okok miatt sajnos
utánpótlás 3-as korú csapata
nem vehetett részt a versenyben, amit különösen sajnál,
ugyanakkor szerephez jutott
versenyzőinek gratulál eredményükhöz.
A Magyar Tornaszövetség
Aerobik Szakága által szervezett rendezvénynek a kulturális központ adott otthont április 18-án.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A Nagy Sportágválasztó rendezvény
2010-ben túllép
Budapest határain, és tizenöt
vidéki városban
is
megjelenik,
többek között Békésen. Jelképe egy
ötszirmú virág (ifjúság), amely
a színeivel és gyűrűs-lyukas
szirmaival az olimpia ötkarikás
jelévé „érhet”. 2007 szeptemberében indították útjára a
szervezők Budapesten, hogy
egy évben kétszer, májusban és
szeptemberben rendszeresen
lehetőséget adjanak a sportot
„kínálók” és a sportot „kívánók” számára az egymásra
találásra. Május 7-8-án (péntek-szombaton) Békésen választhatnak sportágat szülők és
gyermekek egyaránt éppúgy,
mint Szegeden, Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen,
Kecskeméten, Nyíregyházán
és Pécsett.
Még 2008-ban tekintette
meg Izsó Gábor polgármester a
város sportreferensével együtt
Budapesten a Nagy Sportágválasztó rendezvényt, és annak
mintájára szervezte meg Békés

Öten lettek az Év sportolói

Az év békési sportolói. Balról jobbra: Belleli Lajos, Hortobágyi János, Fodor Milán és Csató István.
A felvételről hiányzik Horváth Anikó.

A Békési Képviselő-testület idén öt ifjú sportolónak
adományozta „Az Év Békési
Sportolója” címet. Két atléta, a magasugrásban kiváló
Horváth Anikó és a gerelyhajító Hortobágyi János,
akik korosztályukban ma -

gyar válogatottak, edzőjük
Rácz András. Elismerték Fodor Milán ökölvívó tavalyi
eredményeit, edzője Surman
Zoltán, Csató István súlyemelőt, aki országos csúcstartó, ifjúsági magyar válogatott
és Európa-bajnokságra ké-

szül, edzője Balog János. Az
ötödik kitüntetett Belleli Lajos curling játékos, a Békési
TE Jégmadarak csapatával
háromszoros magyar bajnok,
a decemberi Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott kapitánya.

Horvátországban edzőtáboroztak
a békési kajakosok
Elindult a vízi felkészülés
időszaka a békési kajak-kenusoknál. Pankotai Gábor edző
irányításával a horvátországi

győztes és magyar bajnok serdülő négyes csapat tagjai is. Az
időjárás viszontagságai ellenére
nagyon hasznos volt a kint el-

Az edzőtábor lebonyolításában nagy segítséget nyújtott a
Bagoly Vendéglő azzal, hogy
biztosította a versenyzők étke-

Jasenice-ben edzőtáborozott
március elején a Békési KajakKenu Club kis csapata, többek
között a tavaly diákolimpiai

töltött idő, hazatérve pedig
gőzerővel folyik tovább a felkészülés, hisz április végén már elkezdődik az idei versenyszezon.

zéséhez az összes alapanyagot,
illetve a vendéglő egyik kiváló
szakácsa a helyszínen sütöttfőzött a békési fiatalokra.
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