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

MÁJUS 26 – JÚNIUS 2. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JÚNIUS 2-9. 
Levendula Patika (Csabai u.)

JÚNIUS 9-16.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

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

óra, valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

reggel fél nyolckor. 
Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyennek tartja
Békés 

közbiztonságát? 

64%
Nincsenek 
nagy gondok, 
csak elszórt 
bűnesetek.

27%
Nagyon jó.
Békés kisváros
vagyunk.

11%
Rossz a közbiztonság,
félek itt élni.

USZODA NYITVA TARTÁSA  
H-V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H-P: 14-20 óra, 

SZo-V: 12-20 óra között

Fürkész Központi Óvoda
né ven folytatja munkáját a
Baky utcai tagóvoda, amely az
évek óta következetesen meg-
 valósított, országosan elismert
környezettudatos nevelése
ered ményeképpen használhat-
ja e nevet, amely a zöld szem-
léletű óvodákat tömöríti.

A névfelvételi ünnepségen,
május 18-án elhangzott: az
óvoda mindennapi életébe beé-
pített zöld program azért is fon-
tos, mert a város legnagyobb
létszámú óvodájába zömében a
környező lakótelepek gyerme-
kei járnak, így a tudatos és sze-

lektív hulladékgyűjtés, a kom-
posztálás, a hatalmas udvaron
kialakított bio veteményes- és
gyümölcsöskert, a Fürkész szo -

ba a tojás- és kőzetgyűjtemény-
nyel nekik, valamint szüleiknek
is a természet közelségét hozza
el. Az intézmény tavaly nyerte
el a „Zöld óvoda” címet. A
nevelőtestület a környezetbarát
program folytatásában el kötele-
zett – ismertette Béres Ist vánné
vezető óvónő.

Az ünnepségen leleplezték
az egyik szülő, Kis Anikó faze-
kas által készített névtáblát,
majd a gyerekeket igazán élve-
zetes játék várta, amelynek  fe -
la datai természetesen a kör-
nye zettel voltak kapcsolatosak. 

Folytatás az 5. oldalon

Zöld sziget a városközpontban
FÜRKÉSZEK Új névvel, változatlan szemlélettel

A komposztban élő állatokat
fürkészik az óvodások.

Jövőre a Kovács-féle Bé kési
Házikolbász is megjelenik a Bé -
kési Pálinka Ün nepen – jelen-
tették be az idei rendezvényen,
május 26-án a sajtónak Békés-
Dánfokon. 2013-ban tehát a
tavaszi pálinkarendezvény
együtt kívánja népszerűsíteni a
„Békési” márkanevű prémium
termékeket – mondta el Békési
Zoltán és ifjabb Kovács Ist ván,
a két cég vezetője. Hoz zá tették:
a kezdeményezéshez más béké-
si, házi gyártású minőségi ter-
mékek is csatlakozhatnak. 

A VI. Békési Pálinka Ün -
nep összekapcsolódott a városi
Gyermeknappal, a szintén
ennek a korosztálynak szánt
Sportágválasz tóval, és a
Dánfoki Üdü lőközpont sze-
zonnyitó szórakoztató prog-
ramjával, melynek csúcspontja
a békési Molnár Katalin éne-
kesnővel színpadra álló, átdol-
gozásokat előadó Hevesi
Happy Bandnek és a Bikini
együttesnek a koncertje volt.
Kár, hogy az időjárás egész
nap hűvös, esős volt.

A nap folyamán átadták az
országosan is ritkaságnak
számító pálinkatrezor-rend-
szert, ami a Békési Pálinka
Centrum legújabb szenzáció-
ja. A ház pincéjében 322,
különböző méretű tároló
szekrényt alakítottak ki, ahol
optimális kö rülmények mel-
lett őrzik a pálinkákat, egy-
ben pálinkaérlelő hordókat és
egy kisebb palackozót is elhe-
lyeztek. 

A VI. Békési Pálinka Ün nep
idén is a nemzet italának nép-
szerűsítését, rangjának emelé-
sét kívánta szolgálni. Elkészült
az idénynyitó polgármesteri
szilvapárlat is, melyet Dán -
fokon már kínáltak a felnőtt
korú ér deklődőknek.

Gyerekek napja koncertekkel Dánfokon
SZEZONNYITÓ Hivatalosan is üzemelnek a pálinkatrezorok

A nap csúcspontja a Bikini együttes koncertje volt.
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Az egy évvel korábbi, 2011
márciusi adathoz képest 441-
el kevesebb személyt tartanak
nyilván a békési térségben
munkanélküliként – derült ki
a Békési Képviselő-testület
legutóbbi ülésén. A legfrissebb
(márciusi) adatok szerint 2253
személyt tartottak nyilván ál -
láskeresőként, ami a gazdasá-
gilag aktív népesség 22,5 szá-
za léka, ez az arány a régió mu -
tatójánál több mint 6 száza-
lékkal rosszabb. Az álláskere-
sők több mint fele nem része-
sül pénzbeli ellátásban, kiug-
róan magas a tartósan munka
nélkül lévők száma, és sok a
pályakezdő. A munkanélküli-
ek harmada legfeljebb általá-
nos iskolát végzett, harmada
szakmunkás végzettségű, 25
százaléka érettségizett, 3 szá-
zaléka diplomás. 

Foglalkoztatásukban a köz-
munkaprogram meghatározó,
idén 403 személynek tudnak
ily módon hatórás foglalkozta-
tásban megélhetést biztosító
munkalehetőséget kínálni, leg-
nagyobb részt a belvízrendezé-
si programokban és közúti kar-
bantartásban – áll a képviselők
elé került dokumentumban.

Lassan
javuló
munkaügyi
helyzet

– Döntés született az
Eötvös Tagiskola és az Ep res -
kerti Tagóvoda működteté-
sének a Ma gyar Pünkösdi
Egy ház Re ményhír Nevelési,
Ok tatási és Képzési Intéz mé -
nyé nek történő átadásáról
már a következő tanévtől.
Polgár mes terként mit vár ön
ettől a döntéstől?

– Napjaink oktatáspoliti-

kájában a gyökeres változá-
sok idejét éljük. Az egyik
igen lényeges változás éppen
az, hogy kibővült az iskolák
fenntartását vállaló szerveze-
tek köre. Békés város ezen a
téren korábban is igen színes
képet mutatott, hiszen a
város mellett iskolát tartott
fenn itt a megyei önkor-
mányzat illetve a Refor má -

tus Egyház is. Most ez a
paletta színesedett tovább
egy újabb szereplővel, a Ma -
gyar Pünkösdi Egyházzal,
amely városunk közéletében
eddig is jelentős szerepet
vállalt. A tagiskola átadásá-
val minden bizonnyal tovább
színesedik a város oktatási
térképe. Fontosnak tartom
ugyanakkor leszögezni, hogy
az új fenntartó vállalta a
korábbi, tapasztalt és igen
magas színvonalon dolgozó
kollégák további foglalkoz-
tatását is. 

Folytatás a 3. oldalon

Megtörtént a fenntartóváltás 
HULLADÉK Szelektív gyûjtéssel csökkenthetô a díjemelés
Alig néhány órával a képviselő-testület májusi
ülését követően a legfontosabb, a békési lakoso-
kat közvetlenül érintő kérdésekről kérdeztük
Izsó Gábor polgármestert. 

Békési Zoltán (jobbról) a pálinkatrezorok működését ismerteti.
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Templomunk homlokzatán két Bibliából
vett idézetet olvashatunk. Az egyik: „Ez a hely
Isten háza és a menny kapuja. „ (IMóz28,17) A
másik: „Vigyázzatok és imádkozzatok…!”
(Máté 26,41) 

A református temp-
lom építésének törté-
netét Dr. Vitéz Durkó
Antal Békés nagyköz-
ség története cí mű
művében, az egyházak
élete című fejezetben
következőképpen írja
le: „De nemcsak az
anyakönyv vezetése
nagy érdeme Szikszai
Györgynek, hanem az
is, hogy mindjárt 1732-
ben gyűjtést indított új
templom építésére. Bé -
késen volt már előbb is
háromszor fa templom,
mely azonban elpusz-
tult. Az utolsó 1714-
ben Tar Pál bírósága és
Kabai Dániel lelkészsé-
ge idején készült. Miután a helytartóság enge-
délye megjött, hozzáfogtak az építéshez, s már
1734. november 28-án fel is szentelték az új
templomot. 1736-ban pedig új sövénnyel kerí-
tették körül, és új kapuval ékesítették. 1749-
ben pedig órát helyeztek a toronyba. 1774-ben
pedig a templom kibővítése vált szükségessé.
1781-ben lett kész a munka, 1794-ben pedig az

egészet kőkerítéssel vették körül. A templom
félszázados fennállás után roskadozni kezdett.
1820-ban először a torony teteje fedetett be
bádoggal. A templom közepén levő egysoros

kőoszlopot le bontot-
ták, a templom fa lait
másfél öllel feljebb
emelték, a templom-
ban körös-körül erős
kőoszlopon álló tágas
karzatot építettek, a
mennyezeten pedig
hat boltívezetet.  

Az építkezés 1823-
ban fejeződött be.
1846-ban a templom
és a torony javítását
tervezték. A munka
1852-ben fejeződött
be. Ugyanezen alka-
lommal a torony
körül a város a
toronyőrök számára
sétálót készíttetett. A
következő évben vil-
lámhárítót tettek.

1905-ben a torony 61 és fél méter magasra
emeltetett.” 

Belül nagyon szépek a zöld színű copf díszí-
tések.  A főhomlokzat felemelő hatása, az egész
épület látványa elválaszthatatlan Békés arcula-
tától, meghatározza a városképet.

A templom eszünkbe juttatja, hogy Isten
köztünk van.               Bíró György, városvédő
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A REFORMÁTUS TEMPLOM

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:00; Szombat: 8:30-12 óráig

A közelmúltban tíz alapító taggal hivatalo-
san is megalakult a Belencéres Néptánc -
együttesért Közhasznú Egye sület. Az alapító
tulajdonos Békés Város Önkormányzatá nak
kiemelt célja, hogy a bé kési és kistérségi gyer-
mekek és fiatalok közösségszervezése a hagyo-
mányos népi kultúra értékeinek megismerteté-
sével továbbra is a megvalósulhasson. A tíz ala-
pító tag között valamennyi oktatási intézmény
mellett gazdasági szervezeteket is találunk. Az
alapítók: Békés Város Önkor mányzata, Békés
Városi Kecs keméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ, Békési Kistérségi Iskola,
Sze gedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békés
Me gyei Tisza Kálmán Közok tatási Intézmény,
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyo mányőrző
Közhasznú Egye sület, Békés Drén Kft., Wie -
ner Center Kft., Kliens Köny ve lőiroda Kft.,
LISZ Kft. Az egyesületet három tagú el nökség
vezeti, melynek tagjai: Kovács Jánosné,
Barkász Sán dor és Méri Zoltán. Az egyesület
elnöke: Barkász Sándor.

Megalakult a Belencéres
Néptáncegyüttesért
Közhasznú Egyesület

Tartalmas programot kínál a gyerekek és
szüleik figyelmébe a Békési Baptista
Gyüleke zet. A napközis tábor július 2-6.
között lesz, helyszíne a Teleki utca 39. szám
alatti imaház. A hét során a gyerekek egyé-
ni érdeklődésének megfelelő, tartalmas,
felnőttek és pedagógusok által irányított
és vezetett csoportos beszélgetéseken lehet
részt venni, továbbá a programot kézműves
foglalkozások, bábjelenetek, drámák meg-
tekintése, sportjátékok az asztal mellett és
a pályán, kerékpártúra, égitestek távcsöves
vizsgálata is színesíti. A tábor részvételi
költsége: 3500 Ft, mely tartalmazza a tíz-
órait, ebédet, uzsonnát. 

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás:
70/552-2164; gylaci27@gmail.com és a
30/373-0760; kertesznea@freemail.hu
elérhetőségeken. 

�

Nyári tábor
gyerekeknek 

Településünkön, ahogy az ország keleti
felében szinte mindenhol, az elmúlt évek
katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folya-
matosan védekezési feladatok ellátására volt
és lesz szükség mind a téli, mind pedig a
tavaszi vizek kártételei elleni védekezés ide-
jén, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek
kezelése során. A sikeres védekezés egyik
alapfeltétele, hogy a hivatásos védekezők
mellett kellő számú helyi lakos is részt
vegyen a védekezési munkálatokban.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény alapján a mentési fel-
adatokra történő felkészülés érdekében a
civil, karitatív és egyéb a védekezésbe
bevonható szervezetinek elméleti kiképzé-
sére, katasztrófavédelmi felkészítésére
kerül sor a településen 2012. június 19-én.

A riasztási gyakorlat célja a lakosságból
megalakított és határozattal ellátott telepü-
lési polgári védelmi szervezet tájékoztatása,
illetve a riasztásban érintettek gyakoroltatá-

sa, valamint a beosztottak személyes adatai-
nak a pontosítása.

Annak érdekben, hogy a polgári védelmi
szervezetbe beosztottak elérhetősége biztosí-
tott legyen, az önkormányzatnak folyamato-
san naprakész adatbázissal kell rendelkezzen.
Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal
dolgozói telefonon hívják fel a polgári védel-
mi szervezetbe beosztott állampolgárokat
adataik pontosítása céljából, annak sikerte-
lensége esetén személyesen otthonaikban
keresik fel az érintetteket.

A gyakorlat végrehajtása során kataszt-
rófavédelmi feladatok tényleges végre-
hajtására nem kerül sor, a riasztás ellen-
őrzése és az adatok egyeztetése történik.

A településünkön élők és azok értékeinek
védelme közös érdekünk, ezért kérem az
Önök szíves együttműködését most és egy
esetleges veszélyes esemény kezelése esetén a
jövőben is!

Békés, 2012. május 15.  
Izsó Gábor polgármester

Tájékoztató katasztrófavédelmi
gyakorlat végrehajtásáról

Zöldségek, gyümölcsök és
feldolgozott termékek sokasá-
ga várta a piacra érkezőket
május 25-én, az első alkalom-
mal megtartott Bionapi vásá-
ron. Népszerűnek bizonyul-
tak a kóstolható lekvárok,
aszalványok, gyümölcslevek,
emellett a szervező Békés és
környéke Biokultúra Egyesü -
let békési tagjai szamócát,
dió, mákot, mézeket, zöldbor-
sót, szárított gyógynövénye-
ket, medvehagymát is kínál-
tak, melyek mellé jó szó, akár
használati útmutatás is du -
kált. Dacziné Dúzs Julianna, a
biokultúra egyesület elnöke
lapunknak elmondta, hogy
tanúsítvánnyal rendelkező,

ellenőrzött biotermékekkel
minden nagypiaci napon ta -
lálkozhatnak a vevők. Hoz zá -
tette, a negyven taggal műkö-
dő egyesületüknek állandó, de

nem túl nagy vevőköre van.
Térségünk még sajnos nem
eléggé értékeli a bioterméke-
ket. Ugyanezt erősítették meg
az árusok is. Sz. K.

Sokan kóstoltak a piacon bio-t

Ilyen vásárokat a jövőben is tartanak majd a békési piacon.
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Tényleg, lehetetlen? Ez a
kérdés sokszor felmerül az
emberben, ha olyasmivel
találkozik, ami első látásra
valóban kivitelezhetetlen-
nek tűnik, ám ha jobban
megnézzük a problémát,
akkor – kis kreativitással,
munkával, jóindulattal,
akarással – mégis felvázoló-
dik a megoldási lehetőség.
Talán nem száz százaléko-
san úgy és akkor, ahogy és
amikor reméltük, de mégis
elfogadható révbe érést,
vagy legalábbis lélegzetvé-
telt jelent, mely utóbbiról
ugyebár tudjuk, hogy igen-
csak életmentő lehet oly-
kor. Olykor mindig.

Az elmúlt időszakban
olyan történéseknek voltam
részese – tevőlegesen és
hall gatóként egyaránt –,
amelyek igenis azt bizonyít-
ják, hogy ezen a téren igenis
van keresnivalónk. Először a
Keresztény Ér telmiségiek
Szövetségének (KÉSZ) kül-
döttgyűlésén, ahol a jelenle-
vők eldöntötték, hogy cse-
lekvő részesei lesznek Eu -
rópa újra-evangelizációjá-
nak. És mielőtt riadtan ab -
bahagynák az olvasást,
mert épp „bigottba készü-
lök átmenni”, meg kérem
Önö ket, ne tegyék. Hisz
csupán arról van szó, hogy
néhány civil belátta és elhit-
te, amit a bölcsebbek és
tanultabbak mondanak,
hogy öreg földrészünk ige-
nis megújulásra szorul, és
hogy ebben „tettlegesen”
benne lehetünk mindannyi-
an. Nem kell ehhez prédi-
kálni, hittéríteni, csupán
úgy kell élni. Azaz olyan
életet élni és úgy, hogy az
hiteles és példaértékű le -
gyen mások számára is.
Nem a szavaink a lényege-
sek, illetve csak ak kor azok,
ha tetteink igazolják kije-
lentéseinket, ha nem bort
iszunk, és vizet prédiká-
lunk. És mindezt tesszük
mosolyogva, hisz az evangé-
lium épp örömhírt jelent, s
ezt nem lehet nagy pénteki
lelkülettel tenni csak, ehhez
az élet szép ségének tovább-
sugárzása is szükségeltetik.
Nos, mindez a mai világban
a le hetetlennel tűnik hatá-
rosnak, és mégsem az. Csak
próbálni kell.

Pár nappal később a Ke -
resztyén Vezetők és Üz let -

emberek Társasága (KE VE)
20 éves jubileumi konferen-
ciáján hallgattam szájtátva
azt a tényleg hajmeresztő
próbálkozást, amely nem
kisebbet akar elérni, mint
az üzleti élet keresztényi
módon való működtetését
és élését világszerte. Úgy,
hogy közben van nyereség
is, de megmarad mindenki
embernek és keresztény-
nek, sőt, jól él az is, aki
„csak” alkalmazott, mond-
juk, és még arra is van idő,
hogy mosolyogva hirdessük
az örömhírt közben. Ma -
gyar, német, ír, amerikai,
angol üzletemberek, egye-
temi tanárok, kik Oxford,
Stanford katedráit is kop-
tatták, már értekeztek erről
közérthető módon. Igen,
olyan érthető módon, hogy
a magam konyha- angoljá-
val is minden szót érthet-
tem. S mikor ezen elcsodál-
koztam, valaki kedves mo -
sollyal megjegyezte: Hát
hogyne értenéd, hisz igazat
beszélnek. És az igaz szó
minden nyelven érthető,
felfogható. Igazolom, való-
ban így van. A pár órás
együtt lét meggyőzött, ez a
lehetetlenhez tényleg na -
gyon közeli dolog is műkö-
dik. Csak próbálni kell.

S hogy miért hozom
mind ezeket fel éppen
most? Csupán körül kell
nézni szű kebb és tágabb
világunkban egyaránt. 

És mi ezalatt mit csiná-
lunk határon innen és túl?
Esszük, marjuk egymást
habzó szájjal, mit sem
törődve azzal, a nemze-
tünknek mi lenne jó. Saját
országát árulja gyékényen
az ellenek némelyike szé-
gyentelenül. Más – határo-
kon alig túl – bár lassan
már egyeteme sincs magya-
rul, sőt prefektusa, s tán
par lamenti képviselője
sem, mégis képtelen a
meg egyezésre a többi nem-
zettársával.

Ha néhány civil moso-
lyog va szembe mer menni
a világgal, ha üzletembe-
rek keresztényi alázatot
tudnak mutatni, akkor a
koncért marakodó politi-
kusoknak is meg kellene
próbálni a közel sem lehe-
tetlent. Csak próbálniuk
kell. Kell. Mert kö telessé-
gük. Persze, ha tartanak
még tükröt otthon…

Lehetetlen?

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: dr.
Forvith Péter (Békés) és dr.
Demeter Ildikó (Szeged).

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Csató Imre
(84 évesen), özv. Vrbovszki
Jánosné (61), Gábor László
(82), Kovács János Ferenc
(59), Váczi László (79), Ber -
kes István (68), Be liczay

Jenőné (86), Mezei Kálmán
(36), Szabó Istvánné (64),
Tasnádi Jolán (86), Fülöp
Ferenc (47).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Forr a világ, s köz-
ben mintha a  ma -
gyar vadászat is diva-
tos lenne fenemód.

Folytatás a címoldalról
Ezt azért is tartom fontos-

nak, mert ezek a pedagógusok
ko moly tapasztalatokkal bír-
nak a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatá-
sa és tehetséggondozása terén.

– Mi a helyzet az Epres -
kerti Óvodával?

– Az óvoda átadása ugyan-
úgy történik, mint az iskola-
egységé, elsődleges célja
pedig éppen az, hogy előké-
szítse, meg alapozza az
iskolában folytatott mun-
kát. Az új fenntartó nagy
hangsúlyt helyez erre,
ezért tánc, zene, sport és
kiscsoportos foglalkozások
is szerepelnek a terveik
között. Összességében
az a közös célunk,
hogy olyan
g y e r e k e k
kerüljenek
ki az óvo-
dából, de
még in -
kább az
i sko lábó l ,
akik a beis-
kolázáskor s
majdan a
s z a k m a v á -
lasztáskor jól
megállják a he -
lyüket, építő tagjai
lehetnek a társada-
lomnak. 

– Eljutottak-e
önhöz az átadást
e l l e n z ő ,
fé le lme-
ket meg-
fogalma-
zó véle-
mények?

– A tanárok illetve az óvó-
nők közül mindenki vállalta
az átadást, a gyerekek szülei
majdnem száz százalékban
ugyanígy nyilatkoztak. Az
épület önkormányzati tulaj-
donban marad, fenntartásá-
nak és karbantartásának költ-
ségei a fenntartót terhelik, ők
már ígértet is tettek az épület
felújítására. A várost semmi-
lyen anyagi vagy erkölcsi kár

nem érheti az átadás kapcsán.
Az együttműködési megálla-
podások az oktatás-nevelés
minden területére kiterjedően
szabályozzák a közös munkát.
Az egyházi fenntartók jelen-
leg kedvezőbb feltételekkel
működtethetnek oktatási in -
tézményeket, mint például
egy város. Hiszem, hogy a

v á r o s b a n
m ű k ö d ő

általános
i skolák
tovább-
ra is a
képzési

f o rmák
s z é l e s

kínálatát

nyújtják a nevelés terén, a fel-
zárkóztatástól a tehetséggon-
dozáson át, a művészeti- és a
sportoktatásig. 

– Szintén május végi ülé-
sén hozott rendeletet a talaj-
terhelési díjról a képviselő-
testület. Mi ennek a lényege?

– Rendeletünk az ország-
gyűlés által hozott törvényt
követi, tehát kötelező volt
meghozni. Azokat érinti, akik

eddig még nem kötöttek rá a
Békésen százszázalékosan kié-
pített szennyvízhálózatra. Az
ilyen háztartásoknak a száma
nem éri el a nyolcvanat. Ne kik
a törvény alapján 2013-tól a
mostani díj tízszeres összegét
kell fizetniük, ha nem csatla-
koznak a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára.
Őket meg fogjuk ke resni, és
segítjük abban, hogy ennek a
kötelezettségüknek mihama-
rabb eleget tudjanak tenni. 

– Többeket érint a hulla-
dékkezelés egészének átalakí-
tása. Ez is kényszerű lépés…

– 2013-tól a jelenlegi törvé-
nyek értelmében mintegy 30
millió forinttal, 2014-től to -
vábbi mintegy 30 millió fo -
rinttal emelkedne a hulladék
ártalmatlanításának díja egy

Békés méretű település ese-
tében. Ez abból adódik,

hogy a vegyes kommu-
nális hulladék szemét-

telepre történő lera-
kási díja tonnán-

ként plusz 6000
Ft, 2014-től
plusz 12 ezer

Ft költséggel nő
a jelenlegihez
képest. Ahhoz,
hogy ezeket a
törvény által
megá l l ap í tot t
horribilis költsé-

geket mérsé-
kelni tud-
juk, nagy
összefogásra
van szükség,
m e l y n e k
alapja a sze-
lektív hulla-

dékgyűjtés, illetve a hulladék
helyben történő ártalmatlaní-
tása. Az ön kormányzat kidol-
gozott egy tervezetet annak
érdekében, hogy a lakosság
érdekeit szem előtt tartva a
hulladékdíjat minél alacso-
nyabban tartsuk. A hulladék
begyűjtését és a kezelését egy
olyan cég fogja végezni, amely
az önkormányzat tulajdoná-
ban van, nem nyereségérde-

kelt. Ezért alapítottuk meg a
Békési Kom munális és
Szolgáltató Kft-t. Ehhez más
települések még csatlakozhat-
nak, hiszen az ér dekeik hason-
lóak, és nekünk is jobb, ha
minél gazdaságosabban tud-
juk működtetni a céget;
továbbá alvállalkozók bevoná-
sa is lehetséges. Az első lépés a
szelektív hulladékgyűjtés
kiépítése, és minél több béké-
si lakos megnyerése az
ügynek. A terv sikere a lakos-
ságon múlik, hogy ki mennyi-
re lesz hajlandó vállalni, hogy
minimálisan három csoport-
ban gyűjti a hulladékot. Azaz
külön egyrészt a vegyes hulla-
dékot, másrészt az újrahasz-
nosítható hulladékot (papír,
fém, üveg, műanyag, amit
még továbbválogatunk), és
harmadrészt a komposztálha-
tó zöld hulladékot. A megala-
kuló kft gondoskodik majd
egyrészt a gyűjtőedényekről
és az elszállításról. Az újra-
hasznosítható hulladékot
hely ben továbbválogatjuk,
majd értékesítjük. A zöld
(kom posztálható) hulladék
egy szintén helyben épülő
komposztáló telepre kerül.
Ezekkel tudjuk elérni, hogy a
békéscsabai vagy gyomai sze-
métlerakóba évről-évre keve-
sebb szemetet utaztassunk, a
lerakási díjat csökkentsük. A
szemléletformálás, a környe-
zettudatos életmód elterjesz-
tése fokozatosan, az óvodás
kortól az iskolán keresztül a
felnőtt lakosságig hangsúlyos.
Nagyon fontosnak érzem a
tájékoztatást, melyben példá-
ul a Békési Újság hasábjait is
igénybe fogjuk venni. 

Akik vállalják, hogy szelek-
tív gyűjtést folytatnak, a
jövőben kedvezményeket
kaphatnak a kommunális
adóból, amelynek összege a
törvényi változás miatt ezzel
együtt is emelkedni fog. De a
horribilis mértékű emelkedés
a vázolt tervezettel, az össze-
fogással, mérsékelhető.

Szegfű Katalin

Megtörtént a fenntartóváltás 
HULLADÉK Szelektív gyûjtéssel csökkenthetô a díjemelés

BÉKÉSI ÚJSÁG
– megjelenik Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony és Tarhos településeken.



SOKSZOROZÓ
Ha terméket szeretnénk manapság értékesíteni, akkor

szembe kell néznünk a ténnyel, miszerint nem megfelelő mar-
ketinggel a legjobb termék is eladhatatlan, hatékony marke-
tinggel viszont a leggyengébb portéka is slágercikké válhat.

Az egyik leghatékonyabb marketingstratégia a szóbeszéd.
Ha valami mély benyomást keltett bennem, másoknak is
beszélek róla. Ha ez a benyomás elég erős, akkor a szóbeszéd
futótűzként terjedhet el.

Jézus nem kerámiabevonatú serpenyőt, a legújabb iPhone-t
vagy a legtrendibb nyáriruha-kollekciót hozta el a földre,
hanem bemutatta a körülötte élőknek az Atyával való szemé-
lyes kapcsolatát, aminél nemigen van nagyobb dolog a
Földön… Követőit is ezzel bízta meg. Halála előtt a lerántot-
ta a leplet marketing-stratégiájáról:

Ő fizikailag nem tud ott lenni mindenkivel külön-külön
hogy tanítsa, vezesse, hatalmát bemutassa, ellenben a Szent
Szellem, aki majd eljön, igen. Pünkösd napján elindult a világ
legnagyobb „marketingkampánya”. Azóta is futótűzként ter-
jed. Szeretnél részt venni benne?

Makovei Róbert, szakfordító

4 2012. május 30.

Június közepéig a Ház elé kerülhet a jövő évi költség-
vetés, amelyet várhatóan még a parlament nyári szünete
előtt elfogadnak. Óvatos tervezés mellett megpróbálnak a
magyar gazdaság számára, amennyire az a jelenlegi euró-
pai viszonyok között lehetséges, egy kiszámítható költség-
vetést megalkotni. A 2013. évi költségvetési törvényjavas-
lat összeállításához az előrejelzés 1,6 %-os GDP (nemzeti
össztermék) növekedéssel számol. Jövőre a tárca a beruhá-
zások 0,3 %-os bővülésére számít az idei csökkenés után.
A háztartások fogyasztása jövőre 0,2 %-kal bővül. Az inf-
láció csökken, jövőre 4,2 % lesz. A nettó átlagkereset
jövőre 4,8 %-kal bővül. 

Az Ipsos felmérése szerint a teljes népesség körében
továbbra is a Fidesz áll az élen 16 %-kal, a pártoktól távol-
ságot tartók aránya ugyanakkor 51-ről 54 %-ra nőtt. A
teljes népesség körében az MSZP-nek 13, a Jobbiknak 9, az
LMP-nek 4, a Demokratikus Koalíciónak 2 %-os a támo-
gatottsága. A biztos szavazó pártválasztóknál a Fidesz 37,
az MSZP 28, a Jobbik 19, az LMP 8 a Demokratikus
Koalíció 4 %-ot ért el. A felmérés szerint a Fidesz támo-
gatóinak 63 %-a szerint a dolgok jó irányba mennek
Magyarországon, ugyanakkor 28 %-nak kritikus a véle-
ményük a jelenlegi magyarországi helyzetről.

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

Honlap:  www.bekesiallatvedok.hu 
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.

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

Mivel a Vigalom éppen Ivó-,
azaz férfinapra esett, a rendez-
vényre látogató férfiakat egy-
egy pohár fröccs várta, míg a
gyerekeket játékos sorverse-
nyek, foglalkoztatók, tánc ház,
az Epreskerti Óvoda, az
Orgován Népdalkör, Ha ren -
csár László mesemondó és a
Budai Duó fellépése kötötték
le. Valódi közönségsikert ara-
tott a csigaszépségverseny és a
csigafuttatatás. A szépségver-
senyre 43 csigát neveztek,
nem is tudott dönteni a zsűri,
minden „gazdinak” aján  dékot
szavazott meg. A futtatás 20
csigája bámulatosan gyorsan
teljesítette a  mint egy 30 centi-
méteres távot az illatos saláta-

levélig, a leggyorsabb Szalai
Rebeka Hajnal virág nevű éti
csigája volt. 

– A szervező Nefelejcs
Egye sület a feledés tagadását
tűzte ki céljául, ez felszólítás
arra, hogy őseink hagyomá-
nyait megtartsuk. A hagyo-
mány teljes értékű, kikezdhe-
tetlen és tökéletes, évszázadok
vagy évezredek letisztult tu -
dása, a teljesség rejlik benne –
mondta mások mellett a Vi -

galom megnyitóján Koszecz
Sándor, a Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turiszti -
kai Központ igazgatója.

A rendezvény során a Ne -
felejcs Egyesület tiszteletbeli
tagjává fogadták Kertész Sán -
dorné Eszterkét, a Tájház ko -
rábbi gondnokát, aki éveken
át segítette a szervező egyesü-
let programjait.

Díjazták az eper és csiga mo -
tívumok felhasználásával készü-

 lő játékok alkotópályázatát: az
egyéni pályázók kö zül Dávid
Marcell és Barócsi Janka, míg a
csoportos pályázók közül a Vég -
vári Óvoda kapott elismerést. 

Nem csalódtak azok sem,
akik az étkezési lehetőségek
miatt látogattak el a Viga -
lomra: Csaviga csirkepaprikást
főzött, amihez öregtarhonyát
kínáltak. A nagy melegben jól
esett az eperlekváros palacsin-
ta és az eperfagyi is.      Sz. K.

Jól csúszott az eperfagyi és a fröccs
VIGALOM Hajnalcsillag nyerte az éti csigák futóversenyét
A nap során változó, de
összességében jelentős-
nek nevezhető volt az
érdeklődés a hatodik
Ne felejcs Vigalmon,
ami nek ezúttal is a
Tájház adott otthont.
Az eper és csiga jegyé -
ben tartott hagyomány -
őrző rendezvény iga zi
családi programokat
kínált.

Sokszínű programot rejtett a hatodik Nefelejcs Vigalom.
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A Békéscsabán élő fiatal amatőr fotósnak, Faluhelyi Balázsnak az
utóbbi években készített munkáiból nyílt ki állítás a minap a Kecs -
keméti Gábor Kulturális Központ ban. A Képeslapok a nagyvilágból
című tárlat elsősorban természetfotókat jelenít meg, és június 13-ig díj-
talanul látogatható a kápolnateremben. A tárlatot Skultéti Imre, Bé -
késen élő fényképész nyitotta meg.

Amatőr fotós
kiállítása

HIRDETMÉNY
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 ter-
jedését segíti elő, ezért az oltatlanul maradt ebek tulajdo-
nosai állategészségügyi szabálysértést követnek el, amely
büntetést von maga után.

Felvezetett eb oltási díja:       2800 Ft/eb
Kisállat egészségügyi könyv:   500 Ft/eb 
(2010. 01. 01.-től kötelező!)
Féregtelenítés:                          100 Ft/ 10 tt. kg
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Folytatás a címoldalról
Például a komposztban élő

állatokat figyelték meg na -
gyítóval, körbejárták a Föld
kon tinenseinek állat- és nö -
vényvilágát. Az agy tornája
mellett megmozgatták tag-
jaikat is. 

Közben az óvoda folyosóján
állandó kiállítás nyílt az egyik
óvónő, Bagolyné Szűcs And -
rea két, korábban a Bé kés-
tarhosi Zenei Napok részeként

bemutatott meséjéhez, A lég-
hajóhoz és az Aranyvirág hoz
kapcsolódóan. Balog Gá borné
textilműves báb jai és Horváth

Hajnalka alkotóművész fest-
ményillusztrációi ezen túl kép-
tartókban és vitrinekben lát-

hatók. A munkákat az alkotók
ajándékként adták a Fürkész
Központi Óvodának. 

Szegfű Katalin 

– A két évvel ezelőtt e lap
hasábjain megjelent interjú-
ban alkotóművésznek vallot-
tad magad. Sok minden érde-
kelt, a rajz, ruhatervezés, var-
rás, gyöngyfűzés… Mi a hely-
zet most?

– Azóta volt számos kiállí-
tásom, és teljesen a mesék felé
fordultam, amelyek valóság-
mesék, hiszen az életből merí-
tem a témájukat. Szokták
mondani, hogy a téma az
utcán hever. Így én is jártam-
ban-keltemben látok olyan
eseményeket, amelyek megih-
letnek, és egy-egy kép szüle-
tik belőlük. Néhány ilyen ké -
pemet beneveztem egy orszá-
gos pályázatra, amelyekkel
grafikai fődíjat is nyertem, és
ez megerősített abban, hogy
jó úton járok. Folyamatosan
„szeretettúltengésem” van, és
azon jár az eszem, kit tudnék

megajándékozni, kinek sze-
rezhetnék örömöt. Nem sze-
retek a szekrényemnek feste-

ni, így bármikor bárki számít-
hat a meglepetésemre. Ezen
tevékenységem miatt furán
néznek rám, mert a mai világ-
ban sajnos már nem megszo-
kott. Ezt azért tehetem meg,
mert a barátom személyében

igazi lelki társat találtam, aki
támogatja minden elképzelé-
semet, ha kell, anyagilag is.

– Két éve azt mesélted róla,
hogy róla gondoskodik a házi-
asszony oldalad. Mit tudha-
tunk még a szíved választott-
járól? 

– Fodrászként dolgozik Mi -
ki, és nagyon szeretem benne,
hogy bár neki is nehéz az
élete, ettől függetlenül próbál
mindig emberséges és jószívű
lenni. A vendégei nagyon sze-

retik, mert sokat viccelődik,
és megnevetteti őket. Segít
nekik kilépni a hétköznapok
mókuskerekéből. Úgy men-
nek hozzá, mint egy pszicho-
lógushoz, mert meghallgatja a
problémájukat, gondjaikat, és

ha tud, segít, tanácsot ad.
Úgy érzem, hogy én is jó társ
vagyok. Mindenben mellette
állok, ha szomorú, ha vidám.
Bár valószínűleg nem könnyű
egy művészlélekkel. Az érzel-
mi világom meglehetősen
hullámzó. Lélekben nagyon
sokat tartózkodom a múlt-
ban, szeretem, hogy akkor
még minden jobb volt, akkor
még volt az adott szó, az
őszinteség volt jellemző, és
sokkal több hite volt az em -
bereknek.

– Lehet-e valaki próféta a
saját hazájában? Neked
sikerült?

– Úgy érzem, azzal, hogy a
várost és az itt élő embereket a
magam módján támogatom,
és ezért sok szeretetet kapok
és mosolyt az utcán, megvaló-
sult az, amire vágytam. Ki -
teljesedett az életem, hiszen én
ide tartozom, és jó, hogy a szü-
lővárosomban tudtam meg va-
lósítani önmagamat, az álmai-
mat. Nem vágyom a nagy vi-
lág elismerésére, ne kem bőven
elég a szűkebb hazám, Békés
város szeretete.              Gugé

Következő számunkban inter-
jút közlünk Kovács Gábor kajak -
edzővel.

52012. május 30.

Hajnalcsillag
Talán szokatlan e cím, de magyarázat rá, hogy
amint a hajnalcsillag utolsó sziporkái megmelen-
getik az éjjeli álmából ébredő Földet, úgy melen-
geti át újra és újra egész lényével, tetteivel, alko-
tásaival Horváth Hajnalka a mi szívünket. Két éve
még keresgélte a maga útját, ám mára már meg-
találta a feladatát, ami neki rendeltetett. Az ébre-
dő hajnal szép nap ígéretét hozza, s egy ilyen
napot ígér nekünk Hajnalka mosolya.

Os Guinness a neves dub-
lini sörfőző dinasztia leszár-
mazottja, nevéhez több mint
25 könyv kö tődik, melyek
közül „Az Elhívás” a legnép-
szerűbb. Méltán az, hi szen
olyan kérdésekre keres vá -
laszt, mint például: „Hogyan
ta lálom meg életem fő célját,
és ho gyan valósítom meg
azt”? A mai kor emberei sze-
retnének a dolgokon változ-
tatni, mindannyian sze ret-
nénk maradandót alkotni, ezért folyamatosan keressük
annak a visszaigazolását, hogy jól végeztük-e feladatunkat,
amiért megszülettünk. „A siker minden más ismérve – gaz-
dagság, hatalom, rang, tudás, bátorság – kiüresedik és ér té-
két veszti, ha ezt a mélyebb vágyat nem elégítjük ki.” A szer-
ző szeretettel, kézen fogva vezet a válaszok felé. 

Bővebb információ és megrendelés: www.harmat.hu.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ egyik fő
tevékenysége a Gyermekjóléti
Szolgálat működtetése. Az
ellátást Békésen és Tarhoson
is biztosítja. Célunk, hogy a
gyermek családban való ne -
vel kedjen, minél kevesebb
gyermek kerüljön ki a család-
jából. Akik a gyermekkel fog-
lalkoznak, kötelesek minden-
nemű problémát közölni a
családgondozóval, ezt nevez-
zük jelzőrendszernek. Ma Ma -
gyarországon tilos a gyermek
bántalmazása, legyen az szó-
beli, érzelmi, fizikális, és üldö-
zendő a gyermekek sérelmére
elkövetett szexuális bűncse-
lekmény is, amely ritkábban
jut a hatóság tudomására.

Szolgáltatásaink a gyerme -
kek érdekét és fejlődésüket
szol gálja. Térítésmentesen
igénybe vehető pszichológus,
családkonzultáció és mediáció.
Fo lyamatosan igyekszünk év
közben és a nyári szünetekben
is korrepetálást biztosítani ön -
kén tes diákok és fiatal felnőt-
tek által. Büszkén kijelenthet-
jük az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján, hogy sok sikeres

pótvizsga és tantárgyfelzárkó-
zás valósult meg. Már lassan
ha gyománnyá válik, hogy a
gyermekjóléti szolgálat min-
den na gyobb ünnep előtt kéz-
műves-foglalkozásokat szervez
alsó tagozatos gyermekeknek,
hogy ők is átérezzék az ün nep-
pel járó közös készülődést.
Továbbra is minden is kolai
tanév végén, a nyári szünet
előtt megrendezzük a „Fuss a
nyárba” elnevezésű hétvégi
csa ládi programot, amely egyre
többeket vonz. A nyári szünet-
ben napközis táborokat tar-
tunk Dánfokon, melynek hat
hete alatt a gyerekek aktívan
részt vehetnek a foglalkozáso-
kon, bővítve is mereteiket, erő-
sítve kortársaikkal a társas
kap csolatokat, megőrizve
egész ségüket. 

Az előző évekhez hason-
lóan idén is szeretettel vár-
juk a 8-12 év közötti helyi
lakos gyermekek jelentke-
zését a nyári napközis tábo-
rokba. Érdeklőd ni lehet
Guskáné Kiss Mónika igaz-
gató-helyettesnél a Jantyik
u. 1. alatt vagy a 66/414-
840-es telefonszámon.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATZöld sziget 
a városközpontban

Játék az új néven Fürkész Óvodában a világ állat- és növényvilágáról,
Ba golyné Szűcs Andrea, meseírásban is jeleskedő óvónő vezetésével.
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A hatodik Nefelejcs Vi galom
részeként nyitották meg Dá -
vidné Gyarmati Zsuzsanna
szö vő népi iparművész kiállítá-
sát a Tájházban. Az alkotó az
utóbbi években készített mun-

káinak széles skáláját hozta el,
a falakra és vitrinekbe mások

mellett torontáli szőnyeg, erdé-
lyi festékes szőnyeg, vászon
kilim drapéria, festékes párna,
csabai szlovák mintás ágytaka-
ró, különféle bábok és szütyők
mellett a szövéskor használt
ki sebb eszközök, így például
karmantyúfák is kerültek. A
Nefelejcs Egyesület alelnöke-
ként dolgozó Dávidné Zsuzsa
számos pályázat díjazottja,
nyer tese, korábban mások mel-
lett kiérdemelte a Népművé -
szet Ifjú Mestere címet, elnyer-
te a Békés Megye Népművé -
szetéért-díjat és a Király Zsiga-
díjat. Újraálmodott hagyo-
mány című kiállítása június 15-
ig tekinthető meg a Tájház új
nyitva tartása alatt, azaz csü-
törtökön, pénteken és szomba-
ton 10-14 óra között.     Sz. K.

Szövőhagyományok
újraálmodva

Könyvajánló
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél -
komfortos melléképülettel, nagy kerttel.
Érd.: 30/38-68-965. Summás u. 3.
A Kereszt u. 27. szám alatt ház eladó. Érd.:
66/643-307.
Békésen kertes ház hosszútávra kiadó,
vagy eladó. 70/502-39-14, 30/501-29-39.
Kertes házam elcserélném emeleti lakás-
ra, értékegyeztetéssel. 30/440-14-47.
Háromszobás kockaház eladó a Szív u. 3.
szám alatt. Azonnal költözhető, kívül még
nincs felújítva. Érd.: 20/55-57-837.
Fáyn felújított, földszinti lakás eladó vagy
koc ka téglaházra cserélhető. 30/518-07-28.
Ház eladó vagy tömblakásra cserélném.
Érd.: 70/36-11-973.
Békésen kétszobás, összkomfortos kocka -
ház sok melléképülettel, különálló garázzsal
eladó. Vegyes tüzelés kialakítható. Érd.: 30/
553-86-70.
Békésen kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 66/634-103, 30/55-19-108.
Kossuth utcán lévő harmadik emeleti tömb -
 lakás eladó. Érd.: 30/57-68-198.
A Lengyel Lajos utcában összkomfortos,
padlásszobás ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Egyszobás, összkomfortos kertes házam
nagy udvarral, gáz és vegyes tüzeléssel el -
cserélnem egyszobás tömblakásra. Tel.:
30/40-30-803.
Kertes ház eladó, cserélhető (tömblakás-
ra is). Tel.: 70/585-09-11.
A Kossuth 1-ben III. emeleti lakás, a Juhos
Fotó fölött sürgősen eladó. 70/412-41-44.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.:
30/48-10-449.
Békéscsabán, a Körösi Cs. S. utcában
ker tes ház eladó, 20/972-59-02.
Négyszobás + ebédlős, két fürdőszobás
családi ház eladó vagy kisebbre cserélhe -
tő értékkülönbözettel. Érd.: 30/411-08-57.
Békésen főút mellett építési telek eladó.
Érd.: 30/437-73-04.
Sürgősen eladó egy Fáy utcai, földszinti
tömblakás. Érd.: 30/576-81-98.

Dánfokon kétszobás, összkomfortos, tel-
jesen felújított lakóház eladó vagy kiadó.
20/95-84-167.
Házamat elcserélném emeleti lakásra.
Érd.: 30/739-62-58.
Kossuth 23-ban első emeleti, egyszobás
lakás eladó. Tel.: 70/413-06-94.
A Keserű sor 20. alatti négyszobás kertes
ház gyümölcsössel eladó. Érd.: 30/225-
78-24.
A Vásárszél 7/B-ben egyszobás, első
eme leti, erkélyes lakás eladó. Érd.: 30/ -
326-24-38.
Bélmegyeren faluhoz közeli fürdőszobás
tanya eladó. Érd.: 30/434-18-22.
Áron alul eladó a bánhidai részen egy
négyszobás kertes családi ház. Érd.:
70/516-52-41.
Sürgősen eladó egy békési, háromszo -
bás, összkomfortos ház. 30/952-73-64.
Negyedik emeleti, másfélszobás lakás
eladó az Ady 14-ben. 30/274-91-66.
Bontásra való ház nagy udvarral eladó.
Érd.: 30/844-90-72.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított tég -
la ház fűthető garázzsal eladó vagy  föld -
szin tire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
Ady 8/C-ben 61 m2-es, belső udvarra né -
ző, földszinti lakás eladó. 70/518-48-46.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.
Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5.
szám alatt. Tel.: 66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Békés belvárosában földszinti, egy szo -
bás, erkélyes, egyedi mérőórás lakás ela -
dó. Érd.: 20/912-32-43. 
Gazdálkodásra alkalmas tanya Tarhoson
olcsón eladó. Tel.: 70/56-33-663.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Malomasszonykertben sürgősen eladó
téliesített nyaraló 750 ezer Ft-ért. Víz, vil-
lany van, bekerítve, pincével. Tel.: 70/578-
06-55 vagy 20/436-46-20. 

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Felújításra szoruló ház eladó a Kastély
zug 5. szám alatt. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 66/643-307.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06. 
A Hajnal utca 56. szám alatti parasztház

áron alul eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
70/948-21-46, 70/620-09-30.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/571-51-25.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Irányár: 4,2
millió Ft. Tel.: 20/912-48-06.
A Tompa utca 23. szám alatti közműve -
sített kertes ház eladó. Érd.: 20/921-68-
71. Irányár: 4,5 millió Ft.
A Veres Péter téren V. emeleti, erkélyes,
egyedi gázkazános lakás eladó vagy ker -
tes házra (árkülönbözettel is) cserélhető.
Ár: 4,8 millió Ft. Tel.: 20/296-66-06.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a belvárosban földszinti, egyszo -
bás, erkélyes, egyedi mérőórás lakás eladó.
Ir. ár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/ 912- 32-43.
Társasház eladó az Irányi D. u. 51. alatt.
Ár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
A Szélső utca 49. szám alatti ház eladó
5,5 millió Ft-ért. 30/384-29-76.
Veres  P. tér  6-ban eladó vagy cserélhető
egy egyedi átalakítású, 2,5 szobás, erké-
lyes, egyedi kombi gázkazános lakás.
Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Budapesten a XII. kerületben egyszobás,
földszinti garzonlakás eladó. Ár: 6 millió
Ft. Érd.: 30/205-31-63.
Bélmegyeren 2+2 félszobás, összköz -
mű ves, tehermentes, azonnal költözhető
családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,7
millió Ft. Érd.: 30/543-47-85.
Békéscsabától 2 km-re lévő összkomfor-
tos, hőszigetelt, ipari tevékenységre is
alkalmas nagy tanya eladó vagy elcserél-
hető békési vagy békéscsabai lakásra.
Irányár: 6,9 millió. Tel.: 20/523-3764.
Ady 8/C-ben, IV. emeleti, 76 m2-es, három-
szobás, felújított, egyedi órás lakás sürgő -
sen eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/
46-20-746.
Háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszo -
bás, dupla fűtéses családi ház sok mel-
lék épülettel, beköltözhetően eladó 7,5 mil-
lió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.
A Piac tér 1. szám alatt 3. emeleti, két-
szobás lakás eladó 8 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

60 m2-es, III. emeleti lakás a Karacson
ela dó. Tágas, világos szobák, egyedi víz-
gázórás. Ár: 8,2 millió Ft. 20/48-75-470.
Békéscsabán a Kazinczy utcában, kel lemes
környezetben két lakrészből álló összkom-
fortos ház nagy kerttel, sürgősen eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/523-37-64.
Békésen tehermentes, 64 m2-es, második
emeleti, háromszobás lakás eladó vagy
azonos árban kertes házra cserélhető. Ár:
8,9 millió Ft. Tel.: 20/326-79-26.
Háromszobás családi ház műhellyel, ipari
árammal eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:

70/40-62-648, Árvíz u. 1.

INGATLAN 10 MILLIÓ FT FÖLÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
ga rázzsal, gazdasági épülettel eladó 10,9
millió Ft-ért. 20/416-91-17.
120 m2-es korszerűsített kockaház a
Bethlen utcán eladó. Gáz + vegyes kazán,
ipari áram, fúrt kút. Ár: 15,8 millió Ft. 20/
487-54-70.

KIADÓ INGATLAN

Tetőteres családi ház kiadó. Tel.: 70/331-
25-76.
Kertes házban szoba-konyhás lakrész
kiadó, nem dohányzó személynek. Tel.:
70/585-09-11.
Garázs kiadó a Fáy u. 10. alatt. Érd.:
20/360-20-71.
A Karacson 2. emeleti, másfélszobás la -
kás kiadó 25 ezer Ft-ért + kéthavi kaució.
Tel.: 30/689-85-94.

INGATLANT KERES

Építési telket vásárolnék részletfizetési
lehetőséggel. 30/440-14-47.
Kiadó számlaképes egyszobás lakást
vagy kisebb üzlethelyiséget keresek. Tel.:
70/409-85-41.

KERT
Eladó Tarhos-Féltő dűlőben a 0336/24.
hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-39-79, 30/
978-65-91.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.
Rizsföldet veszek 21 ezer/AK. Tel.: 66/
413-974.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Szép állapotú, garázsban tartott Nissan
Almera eladó. Érd.: 70/264-61-96.
MZ vagy EZT motorkerékpárt vennék bon-
tásra, maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
1 Michelin 155/70/13-as nyári gumi eladó.
Érd.: 70/538-92-04, Szűcs Lajos. Békés,
Farkas Gy. u. 2.
Rota után való gyári pótkocsi eladó. 30/
903-70-69.
Piaggio Clio moped 55 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 20/48-40-183.
Mazda 323 Sedan 1500 cm3, benzines,
ötsebességes, 1985-ös, 2013. áprilisig mű -
szakival, korának megfelelő állapotban
eladó. Tel.: 20/38-44-350.

ÁLLAT
Tenyészállatnak való barna bütykös lúd
gúnár, és pulykakakasok eladók. Tel.: 30/
93-190-85.

Malacok eladók a Munkácsy u. 5. szám
alatt. Érdeklődni a helyszínen este-reggel.
Négyéves, belovagolt, 148 cm marmagas -
ságú pónimén eladó Muronyban. Ár: 90
ezer Ft. 20/582-85-39.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/30-11-097.
Gyöngyös tojás és kotlók eladók. Érd.:
66/415-712.
Rántani való csirke eladó. Érd.: 70/70-
364-70.

TÁRSKERESÉS
Negyvenes nő keresi társát komoly kapcso -
latra. 70/221-94-35.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Figyelem! Ebben a rovatban kizárólag
mun kát ajánl és állást keres jellegű ap -
ró hirdetéseket teszünk közzé. Valamely
szolgáltatás felajánlásáért, pl. vasalás,
festés, gyer mekfelügyelet vagy egyéb,
fizetni kell!
B, C, E, D kategóriás jogosítvánnyal, 30 év
gyakorlattal munkát keresek. PÁV 1-2.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 30/203-
90-67.

EGYÉB
Kiváló minőségű esztergagépek és egyéb
kisipari gépek eladók. Tel.: 20/ 553-03-09.
500 m2-es új tűzihorganyzott szín tar-
tozékokkal eladó. Tel.: 20/ 553-03-09.
Piros színű Csárdás csabai új cserép ked-
vező áron eladó. 1400 db egész -, 66 db fél-
és 51 db szegőcserép. Tel.: 20/ 553-03-09.
Elektromos rokkant kocsi olcsón sürgő -
sen eladó. Tel.: 30/949-99-18.
Asztalos utcából téglatörmelék töltésnek in -
gyen elvihető, kb. 1 m3. Érd.: 30/824-15-70.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi -
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66. 
100-as satu paddal együtt új állapotban
eladó. Tel.: 70/56-33-663.
Használt hófogó cserép eladó. Tel.: 30/
976-38-76.
Gyönyörű öreg egészséges diófa kivágás-
ra eladó. Érd.: 70/64-06-206.
44 mázsa kukorica eladó. 30/433-79-89. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89. 
Eladó: 2 db 100x41x65 cipős szekrény
140x200 megkímélt franciaágy,  370x196
szo babútor, 3-12-hóig gyerekruhák, kis -
mamablúz, mellszívó, mobiltelefonok. 70/
640-62-06, Tárház u. 38.
90x210 cm-es duplaüveges ajtó tokkal,
150x180 cm-es duplaüveges ablakok tok -
kal eladók. Tel.: 30/578-63-80.
Bontásból föld elvihető. Érd.: 30/844-90-72.
Betonkerítéshez szükséges elemek, és
kü lönböző méretű fedkövek eladók.
70/585-09-11.
Időseknek újszerű, négykerekű bevásár-
lókocsi kosárral (gurulós járókeret) eladó.
66/739-890.
Rossz akkumulátort veszek. 30/30-10-924.
300 literes hűtőláda sürgősen 15 ezer Ft-
ért eladó. Érd.: 70/578-06-55.
Búza, árpa eladó. Érd.: 20/49-80-921. 
Négyütemű áramfejlesztő (2,2 kW-os)
eladó. Érd.: 70/619-66-19.

Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 8
ezer Ft-ért eladó. 20/416-91-17.
Rossz akkumulátort veszek, érte megyek
(csak nagy tételnél). Tel.: 20/228-58-66. 
Új, kádra szerelhető fürdető szék féláron
eladó. Tel.: 70/56-33-663.
1 méteres vagy 1,25 méteres bontott jó
állapotú kerítésdrótot keresek megvételre.
Tel.: 30/433-79-89. 
Ingyen elszállítom háztartási lomjait,
üzemképtelen dolgait és fémhulladékait.
Tel.: 20/62-92-838.
Német légpuska jó állapotban eladó.
Rosszat vagy régit beszámítok. Tel.: 20/
629-28-38.
Bitumenes hullámlemez (bontott) ingyen
elvihető. Békés, Fúró u. 9/1. Tel.: 30/483-
89-32. 
2 tábla 1 mm-es vaslemez eladó. 70/56-
33-663.
Házi főzésű, besztercei szilvából készült
lekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89. 
Vasmázsa, famázsa, szecskavágó, fe jő -
gép, kukoricamorzsoló, 200 l villanybojler
eladó. 30/83-29-850, 66/643-164.
Samsung monitor eladó 10 ezer Ft-ért.
Tel.: 20/416-91-17.
Eladó: tavirózsa, kisbálás szalma, tágulá -
si tartályok. Tel: 30/376-69-16.
Háromkerekű felnőtt kerékpár eladó. Érd.:
30/352-35-30. Békés, Jókai u. 2.
Jó állapotban lévő citera eladó. Tel.: 20/
326-79-26.
Eladó: Whirlpool mosógép, Hajdu centri fu -
ga, 4 részből álló 3,7 m hosszú szek rény -
sor, fotelágy. Tel.: 20/95-46-306.
3000 db Bohn cserép eladó. Érd.: 30/
606-88-18.
Búza, kukorica eladó. 66/412-498.
Színes tévé, nagy mikró eladó. Tel.: 20/
220-85-26, 66/634-553.
Vásárolok rossz akkumulátorokat, rossz
villanymotorokat és mindenféle ócska va -
sat. 20/463-65-89. 
Háromszemélyes kihúzható ágynemű-
tartós rekamié + 2 db fotel újszerű állapot-
ban eladó 30 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Búza, árpa eladó. 20/49-80-921.
44-es elektromos Shakespeare csónak -
motor, hozzávaló akkumulátorral (20-25
órát üzemelt) eladó. Érd.: 30/269-04-17.
Walter Speciál 40-es tangóharmonika
eladó, bordó. Érd.: 66/643-307.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, taka rí tó -
gép, háromrészes ülőgarnitúra, előszo -
bafal, fagyasztóláda. Érd.: 30/739-62-58.
Búza, kukorica eladó. Tel.: 30/25-65-256.
Zanussi villanytűzhely eladó. Érd.: 20/
360-20-71.
Eladó egy alig használt brix motoros rotá-
ciós kapa, 1 éves 1600 W-os fűnyíró, 1 db
új, kisebb méretű szőlőprés darálóval
együtt. Érdeklődni: 20/886-2781
Eladó: benzinmotoros permetező, kézi kö -
szörű, mázsa, hőszigetelt ajtó, csónakmo-
tor, bolti mérleg, befőttes üvegek. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 70/612-83-74.
Kukoricamorzsoló 220-as villanymotorral
meghajtva, jó állapotban eladó. Tel.:
30/931-90-85.
Működő, 150 éves, mechanikus Singer var-
 rógép, és felújításra szoruló egyedi gyár tású
fésülködő szekrény eladó. 70/ 56-33-663.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 JÚNIUS 5. KEDD 12 ÓRA.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értéke-
sítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakásokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás, komfor-

tos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbea-
dásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Karacs T. u. 7. 4/14. szám alatti (59 m2) lakás. 

A bérleti díj: 26.550 Ft.
– Békés, Karacs T. u. 7. I/4 szám alatti (60 m2) lakás. 

A bérleti díj: 27.000 Ft.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyiség. 

A bérleti díj: 74.800 Ft+ÁFA /hó. 
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség. 

A bérleti díj: 40.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlethelyiség.

A bérleti díj: 120.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethelyiség.

A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gaz dasági
Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. szám, 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2012. június 13. (szerda) 12 óra.

Az Apáczai Közalapítvány
„Határtalanul” címmel meg-
hirdetett pályázatának kö -
szön hetően Erdély csodálatos

tájain jártak a Szegedi Kis
István Református Általános
Is kola diákjai. Április 30-án
21 gyermek három kísérővel
indult útnak a négynapos
tanulmányi kirándulásra.
Nagy szalonta, Nagyvárad,
Kolozsvár, Seges vár neveze-
tességei után a végállomás
Sepsiszentgyörgy volt. Békés

testvérvárosába, Gyer gyó -
szent miklósra is ellátogattak.
A látnivalók közül nem ma -
radhatott ki a Tordai-hasa-

dék, a Békás-szoros, és a
Gyil kos-tó. A szentgyörgyi
gyerekekkel való találkozás is
igazi élmény volt. A közös
játékok, a sportolás, tábortűz,
az éneklés felejthetetlen él -
mények maradtak.  A sikeres
kirándulást a Bethlen Gábor
Alap keze lő Zrt. 523600 Ft-tal
tá mogatta.

�

Pályázatból kirándultak
Erdélyben békési gyerekek
Testvérvárosunkba is eljutottak
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Június 2. szombat 10 órától
Hulladékgyűjtési akció a „Te Szedd” országos
kezdeményezéshez kapcsolódóan. A szervező
önkormányzat várja magánszemélyek, civil szer-
vezek és egyházi közösségek tagjainak jelentke-
zését, akik szívesen részt vállalnak a város meg-
tisztításában. Gyülekezés a Református Lelkészi
Hivatal előtt (Széchenyi tér 21.). Kérik, hogy a
helyszínek közötti viszonylag nagy távolságok
miatt az akcióban résztvevők kerékpárral vagy
autóval érkezzenek. Jelentkezés június 1-jén 12
óráig Ilyés Péternél a Polgármesteri Hivatalban,
telefon: 66/411-011-140-es mellék.

Június 4. hétfő 17 óra
Trianoni megemlékezés. Beszédet mond Mé szá ros
Sándor önkormányzati képviselő.  Közremű ködik:
Hégely László, Demjén Gábor, Pásztor Mátyás, a
Belencéres Néptáncegyüttes, városi fúvószenekar. 
Honfoglalás tér

Június 5. kedd 18 óra
Ifj. Tompó László irodalomtörténész előadása:
Amit tudni kell Trianonról címmel. A belépés
ingyenes. Szervezők: Múltunk A Jövőnkért
Szövetség, Életfa Kulturális Alapítvány.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚNIUS 4-13. KÖZÖTT

H
É

T
V

É
G

E
 H

É
T

V
É

G
E

 H
É

T
V

É
G

E

Hol jársz itt, ahol a madár se jár? – kér-
dezi a hőstől a mesebeli boszorkány. Madár
a Földön mindenütt van (kivéve természete-
sen a tengereket), tehát ahol nincs madár, az
nem a mi világunk, hanem a holtak birodal-
ma. A másik furcsa helyszín az Üveghegy.
Aki az Üveghegyen sértetlenül át tud
menni, az tud bánni a törékeny dolgokkal –
azaz a nőkkel. Az Óperenciás tenger nem
más, mint az Enns folyó (Österreich ob der
Enns: az Enns fölötti terület, Ausztriában).
Ez a különben jelentéktelen folyó a magyar
katonák számára az ismert világ határa volt,
egyes kutatók szerint a napóleoni háborúk
idején, mások szerint még régebben: a hon-
foglalás utáni kalandozások korában, amikor
a vitézek hadizsákmánnyal tértek meg az

akkor természeti és kulturális határvonalnak
számító folyó „mögül”. A hasonló Ber gen -
gócia Bregenz városáról veszi eredetét,
amely a Bodeni-tó közelében fekszik. Talán
nem csak nekem szúrt szemet a mesékben a
burkusok létezése. Ők nem kitalált nemzet
tagjai, hanem poroszok (Prussi), akik
Königsberg vidékén éltek, de a magyarok
minden németre hajlamosak voltak ezt a
kifejezést használni.

Sajátos helye a mesének az égig érő fa, az
égig érő paszuly, ami a magyar sámánosság
mesei lenyomata, ezen a vertikális úton megy
végig először a sámán, majd a mesehős a
hetedik égbe – ez különleges magyar mesei
színtér, mások nem büszkélkedhetnek vele.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
AHOL A MADÁR SEM JÁR

Fennállásának 20. évforduló
alkalmából írt ki kabalafigura
készítésére pályázatot általá-
nos iskolásoknak az Országos
Baleset-megelőzési Bizottság.
A szervezet a beérkezett mun-
kák közül a 13 éves békési
diák, Dávid Marcell rajzát
ítél te a legjobbnak, amely hí -
ven tükrözi a bizottság mun-
káját. Ezentúl tehát ez a ka -
balafigura szimbolizálja az
egész országban a baleset-
megelőzési bizottságot. A
rajz tehetség díját, egy kerék-
párt a Békési Kistérségi Iskola
Hepp Ferenc Tagintézmény -
ben a minap adta át a Békés
Megyei Baleset-megelőzési Bi -
zottság ügyvezető elnöke,
Hu dák Pál r. ezredes, rendőr-

ségi főtanácsos, megyei főka-
pitány-helyettes.

A díjátadás mellett éppen
ezen a napon adtak számot
köz lekedési ismereteikről a Szu -
perbringa programban részt
vett ötödikes diákok, akiknek a

felkészítését az is kola rendőre,
Szamos Péter tar totta. Az isko-
la tanulóinak mintegy fele nap
mint nap biciklivel érkezik az
intézménybe, ezért a biztonsá-
gos és szabályos közlekedésre
nevelésük alapvetően fontos.

Békési tehetség 
rajzolta a kabalafigurát

Június 4-én nem minden-
napi előadásra kerül sor Bé -
késen a városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum és a Nem ze -
ti Drogmegelőzési Iroda kö -
zös szervezésében. A „Rock-
Drog-Töri” című fiatalos
hangvételű zenetörténeti elő-
adás a rock-történet drogos
sorstragédiáin, illetve gyó-
gyulástörténetein keresztül
mutatja be a droghasználat
kihívásait, il letve következ-
ményeit. A ze nei és képi il -

lusztrációk, a ve szendőbe
ment értékek és a zátonyra
futott életek szöveges doku-
mentumai megrázó példa-
ként állnak előttünk, hi szen a

helytelen döntések súlya és
fe lelőssége meghatározza
élet pályánkat vagy éppen
életünk korai lezárását. A
függőség és a kockázatok ve -
szélyeire a napjainkban „diva-
tos” designer-drogos példá-
kon keresztül hívja fel a hall-
gatóság figyelmét az erkölcsi
veszélyzóna határaira. Az elő-
adás június 4-én kilenc órától
lesz a Kecs keméti Gábor Kul -
turális, Sport és Turisztikai
Köz pontban. 

Rendhagyó rockzenei előadás

A Békési Kistérségi Iskola
Hepp Tagiskolájának közel
50 hetedikese gyűlt össze
május 18-án az iskola közös-
ségi termében. A Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. Ha -
tár talanul Program igazgató -

sága által határon túli ma -
gyarlakta településekre meg-
hirdetett és megnyert tanul-
mányi kirándulás előkészítő
foglalkozását tartották az
iskola pedagógusai ebben az
időpontban. 

A tagiskola vezetőjének kö -
szöntése után a túra kísérő
pedagógusai képekkel illuszt-
rált bemutatót tartottak
Erdély történelméről, termé-
szeti és földrajzi adottságairól,
néprajzáról, irodalmáról, híres
szülötteiről. 

A jelenlévők megismerked-
hettek a kirándulás úticéljá-
val, a programban szereplő
települések értékeivel. Ezek
után még nagyobb izgalom-
mal várják a kirándulás során
rájuk váró élményeket.

�

Erdély öröksége –
kirándulásra készülve

Születésének 100. évfordu-
lója apropóján Kecskeméti
Gábor egykori olimpikonnak
és testnevelő tanárnak az élet-
művét helyezi működése idei
középpontjába a Békési Vá -
rosvédő és -Szépítő Egyesület
– ismertette a terveket la -
punkkal Mester Péter. Az

egyesület elnöke elmondta,
hogy az ősszel szokásos, más
kulturális szervezetekkel diá-
koknak közösen rendezett
vetélkedőnek is a város sport-
történetének e kiemelkedő
alakja lesz a témája. Az egye-
sület nemrég tartott évi ren-
des közgyűlésén arról is hatá-

rozott, hogy 2012-ben is meg-
tartják a legjelentősebb törté-
nelmi eseményekre és állam-
férfiakra való emlékezésüket,
és szintén hagyományosan
több általános és középiskolás
ta nuló kiutazását teszik lehe-
tővé október 6-án a nagysza-
bású megemlékezésre, Aradra. 

Kecskeméti Gáborra emlékeznek a városvédők

Dávid Marcell az általa tervezett kabalafigurára mutat.
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Elkészült az olimpiai ötka-
rikát formáló virágágy a
román ortodox (egykor görög-
keleti) templom melletti sza-
bad területen. A virágkép a
100 éve született Kecskeméti
Gábor tornásznak, a város
egyetlen olimpikonjának állít
emléket, egyben figyelmezteti
a megtekintőket a sport fon-
tosságára, és a nyár nagy
sporteseményére, a Londoni
Ötkarikás Játékokra. 

Városunk 2011-ben Arany
Rózsa-díjat nyert, melyet a
legvirágosabb településeknek
ítélnek oda. Idén mintegy 18
ezer egynyári virágpalántát ül -
tetnek ki a város több pontján,
ami azt jelenti, hogy Bé kés az
elmúlt négy esztendő alatt fo -
kozatosan megduplázta a kiül-

tetett palánták számát. A
meglévő színes virágágyáso-
kon túl újabbakat is beültet-
nek egynyári virágokkal, hogy
a belvárostól távolabb eső
zöldfelületek is gondozott
képet mutassanak. Ezek közül
a legjelentősebbek a Cse resz -
nye és Csaba utca sarkán lévő
villanytelepnél és a buszpálya-

udvarnál kialakított zöldfelü-
letek. Évek óta kiemelt fontos-
sággal bír a hazai nemesítésű
virágok telepítése, melyek
közül idén nagy mennyiség-
ben megtalálhatók a díszba-
zsalikom „Bíborgömb”, a kúp-
virág „Gloria” és „Mackó”,
valamint a kokárdavirág „Tűz -
gömb” fajtái. 

Olimpiai ötkarika virágból

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S



8 2012. május 30.

Horgász
szemmel

A pellet kombó egy speciális,
korszerű, céltudatos pontyhor-
gászatot segítő lehetőség. A leg-
hatékonyabb csalogató anya-
gokból állították össze, négy
különböző anyagból. Tartalmaz
a csomag a különböző méretű
(03- 05 mm) speciális halibutot
tartalmazó mikrópellet mellett
1 kg speciális pelletragasztót,
ez zel az adalékkal kötik össze a
micropelleteket, 100 g  liquid
kukoricacsira-likőrt, ami speci-
ális aromát és kötőanyagot tar-
talmaz, és igen kedvelik a pon-
tyok. Tartalmaz még 100 ml
sűrű folyadékot, úgynevezett
aminoszirupot, amit a pelletek
és magvak ízesítésére haszná-
lunk, és megnöveli a pellet ha -
tékonyságát. Az elkészítése
egy szerű: a mikropelletet önt-
sük egy vödörbe, majd a ragasz-
tót és a folyékony adalékokat is
keverjük össze. A következő lé -
pésben öntsünk hozzá 3-4 dl vi -
zet, majd pihentessük 20-30
per cet. Használható hagyomá-
nyos ete tőkosárban, methodko-
sárban vagy csúzlival gombóc-
ként. A csomag különböző
ízek ben kap ható: epres, kolbá-
szos, szilvás. Ezeket az ízeket a
pontyok már ismerik, hiszen
igen sokan használnak hasonló
ízű csalikat. Szekerczés Sándor

MATCH & FEEDER 
PELLET KOMBÓ

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,

közéleti és hirdetési újság
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Az utóbbi néhány évben
többször végigjárta a legendás
El Camino zarándokutat, meg-
mászta a Kilimandzsárót, itt-
hon és külföldön több ezer ki -
lométeres gyalogtúrákon bizo-
nyította állóképességét és ki -
tartását, jelenleg pedig a Lon -
doni Olimpiára tart gyalog-
szerrel Kinyó Zsolt, aki nem-
régiben a Békés Városi Püski
Sándor Könyvtár vendége volt.
A Békés megyei születésű
sport ember az érdeklődők
előtt fotókkal illusztrálva
mesélt túráiról, az átélt tapasz-
talatairól, átalakult értékrend-
jéről, a hagyományok tisztele-
téről, arról, hogyan próbálja az
ember teljesítőképességének

határait feszegetni. 
Az íjászat területén hétszeres

Guinness-rekorder Kinyó Zsolt
a londoni „kiruccanását” köve-

tően idén még legyalogol 7000
kilométert New Yorktól Los
An gelesig. E kihívást szeretné
130 nap alatt teljesíteni.  Sz. K.

„Teljesítményünk határait feszegetjük”
Könyvtári élménybeszámoló a Guinness-rekordertôl

Az íjászatban többszörös Guinness-rekorder Kinyó Zsolt a békési könyv -
tár vendége volt.
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Békéscsabához 2 km-re (Me -
zőker irányában), kellemes, ren-
dezett környezetben összkom-
fortos, hőszigetelt, olcsó fűtésű,
nagykazános, bekerített 600
négy szögöles, ipari tevékeny-
ségre is alkalmas nagy tanyámat
eladnám vagy elcserélném egye-
di fűtésű békési vagy békéscsa-
bai lakásra 2. emeletig.

M: 20/ 523-3764
Irányár: 6,9 millió

Nem várt nagy sikerrel ért
véget a Magyar Kerékpáros
Túrázók Szövetsége, a Körö -
sök Régió Természetjáró
Egye sület közös szervezésében
a város önkormányzata támo-
gatásával megvalósult „Béké -
sen békésen” elnevezésű bicik-

lis teljesítménytúra. A prog-
ram mintegy 100 személyt
vonzott, akik 40, 65 és 80 ki -
lométeres távot teljesíthettek
ideális kerékpározó időben
május 19-én, dánfoki starttal
és céllal.

– Az indulók mintegy fele
békési általános iskolás volt,
akik kísérőtanárok vagy szü-
lők felügyelete mellett teljesí-
tették a kiválasztott távot. A
legnépszerűbb a Kettős-Körös
hídon át Tarhos érintésével

Dobozig tartó, majd onnan a
gáton át Dánfokra visszaveze-
tő, 40 kilométeres táv volt –
mondta el lapunknak Szom -
bat Mónika, az egyik szerve-
ző. Testvére, a szintén szerve-
zői feladatokat vállaló Ica
ehhez még hozzátette, hogy a

helyi indulók mellett távo-
labbról érkezők is rajthoz áll-
tak, így például Hódmezővá -
sárhelyről, Körösldányból, de
még Budapestről is volt
érdeklődés. 

Lapunk megtudta, hogy a
jelentős számú nevezést és a
zavartalan, közmegelégedett-
ségre okot adó lebonyolítást
látva a szervezők a túrát szeret-
nék legalább évente megismé-
telni, időpontját a többi he lyi
rendezvényhez igazítva.  Sz. K.

Két keréken a környéken

Mintegy 250 vendég érke-
zett május 24-én városunkba,
a negyedik alkalommal meg-
rendezett Derűs Kupára. A
Békés Városi Szociális Szol gál -
tató Központ által működte-
tett Derűs Ház és a Fo -
gyatékkal Élők Békés Megyei
Sportszövetsége által szerve-

zett sportprogram során 18-62
év közötti, fogyatékkal élők
versenyeztek öt egyéni ver-
 seny számban, továbbá kötél-
húzásban és váltószámban. 

A békésiek egyéni eredmé-
nyei: ligetfutásban 2. Csicsák
Gusztáv, a nők között első
Csicsák Hajnalka és 3. Be -
reczki Gáborné; ugyanő hely-
ből távolugrásban második.
Rollerezésben második Csi -
csák Hajnalka, megelőzve Ke -
lemen Margitot. Az összesített
versenyt végül a Békéscsabai
Degré utcai intézet nappali
ellátottjai nyerték, a mezőbe-

rényi Mécses Egyesület és a
házigazda Derűs Ház előtt.
Mel lettük Orosházáról, Két -
egyházáról, Pusztaföldvárról
érkeztek még sportolók.

A IV. Derűs Kupa zárása-
ként sor került egy barátságos
kézilabda-mérkőzésre is,
mely nek sajátossága, hogy a

két csapat a helyszínen szerve-
ződik. A csapattagok nők és
férfiak, gondozók és ellátottak
vegyesen, akik csupán a játék
öröméért vállalják a 2x10 per-
ces mérkőzést. 

– Az egész rendezvénynek
ez a lényege: az örömteli já ték.
Mert természetesen fontosak a
helyezések, minden klub
vágyik a legnagyobb serlegre,
de mindannyian tudjuk, hogy
a versenyzők igazi jutalma,
hogy sokszor saját határaikat is
feszegetve, sikeresen teljesítik a
feladatokat – össze gzett az
egyik szervező, Izsó Hunorné. 

Harmadik a házigazda
Derűs Ház

Start a dánfoki üdülőközpontnál.

Békés Város Önkormány za -
ta, a Békési Kajak - Kenu Club,
a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ, a Száz lábú Egyesület,

a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület és a Közép Békési
Centrum közös szervezésében
valósult meg a Körös Kupa
Sár kány hajó Verseny, amely
május 26-án, a békési kishajó-
kikötőben zajlott. A kedvezőt-
len, egész napon át esős, hűvös
és szeles idő ellenére igazán jó
hangulatú versenyre sereglet-
tek a békési, békéscsabai és
gyulai csapatok. Összesen 17
csapat mérettette meg magát,

hatalmas lelkesedéssel küzdve a
futamgyőzelmekért. A szerve-
zők jóvoltából minden csapat
ajándékcsomagot vehetett át, a

legjobbak emellett kupákat és
okleveleket is kaptak, amiket
Izsó Gábor polgármester nyúj-
tott át. 

A verseny végső eredmé-
nyei: céges kategóriában 1.
Öreg Gumis, 2. Leány búcsú,
3. NagyTisza 4. Húzd Meg -
Jobban, 5. Aranyhajnal, 6.
Csavargók + TESCO. Amatőr
családi kategóriában 1. Vihar -
sarki Sárlányok, 2. Zöld14 +
Soproni, 3. Zöldcsüti + Pet -

rovics család. A középiskolai
csapatok között 1. VÍZMŰ, 2.
Göndöcs Benedek Szakközép
Iskola, 3. KisTisza. Az általá-

nos iskolások csapatai között
legjobb a Kereketoldunk, 2.
BringÁszok, 3. Tipegők +
Zöld Biciklisek, 4. Rajosko -
dók + 7. lovasezred, 5. Körös
Völgyi Zöld Ördögök.

A rendezők tervei szerint a
nyár folyamán és a Madzag -
falvi Napok keretében szeret-
nék megismételni a rendez-
vényt – tájékoztatta lapunkat
Kálmán Tibor, városi sportre-
ferens, a verseny szervezője.

Óriási siker volt a sárkányhajó-verseny
LÁTVÁNYOSSÁG A békési csapatok jól szerepeltek

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S


