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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

„A haza hív, legyünk talpon” Ketten kapták meg
Az 1848-as forradalom üzenete mások mellett,
hogy történelmi küldetésünk nemzeti örökségünk megőrzése – mondta mások mellett ünnepi
beszédében a március 15-i ünnepi városi megemlékezésen a Forradalmi Emlékműnél Dankó Béla
parlamenti képviselő.
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(Majdnem)
minden nap.

A kormánypárti politikus
beszédében a több mint másfél évszázaddal ezelőtti események felidézése mellett szólt a
jelenkor kihívásairól is:
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a tévéhíradókról.
Szavazzon ön is!
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tetőt is húznunk közös alkotásunkra: arra a Magyarországra, amely valóban a magyarok
országa, amely boldog otthon,
védelmező haza lehet minden

most születő új Európának, a
nemzetek Európájának.
Később „A földkerek volt
hűtlen - Te a hűség” címmel
színvonalas zenés, táncos, irodalmi műsort adott a városi
színjátszó stúdió, a Belencéres
Néptáncegyüttes, az ifjúsági
fúvószenekar és a Békési
Szabadidős Lovas Klub.
Az ünnepség zárásaként a
városvezetés, pártok, intézmények és civil szervezetek ko-

Lapunk elé…

Demokráciát
tanulnak
A Szegedi Kis István Református Gimnázium 26
diákja tanulmányozta a gyakorlatban az önkormányzati
és államigazgatási szektor
működését. A 10-13. osztályos gimnazisták előbb Békéscsabán, a megyei önkormányzatnál tettek látogatást,
majd a békési városházán dr.
Pálmai Tamás alpolgármester
és Mucsi András képviselő az
önkormányzatiság gyakorlati
kérdéseibe vezette be őket. A
tanulmányi nap zárásaként a
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járásának felépítésével és munkájával ismertette meg az érdeklődőket dr.
Csarnai Judit, a járási hivatal
vezetője. A látogatások aktualitását az idei választások
adják, melyeken a diákok egy
része már gyakorolhatja választójogát.

Toman Rudolfné nyugdíjas
körzeti nővér és Goda Béla
telefonközpont-kezelő kapta
idén a Sursum Corda-díjat. Az
elismerést a város életének
egészségügyi és szociális területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért hetedik eszten-

Életképek a március 15-i ünnepségről. Az ünnepi beszédet Dankó Béla parlamenti képviselő mondta.

– Tudjuk, érezzük, hogy sok
csatát megnyertünk, de a java,
a háború megnyerése még
hátra van. Tudjuk, érezzük,
hogy az alapok lerakása után,
holnap, holnapután már a
falakat kell erősítenünk, majd

magyar család számára. Ha
valamikor, hát most van itt
tehát az ideje, hogy talpon
legyünk mindannyian, akit
hív a haza. Csak így, egységes
nemzetként gondolkodva válhatunk méltó részeseivé a

szorúztak. A politikai szervezetek közül csak a Fidesz, a
KDNP, a Fidelitas és Jobboldali Összefogás helyezett el
koszorút, a többi párt nem
képviseltette magát a közös
megemlékezésen.
Sz. K.

Csordás Ákos az „Én hangom” zsűrijében
Idén az „Én
hangom” énekversenyben feltűnt békési Csordás Ákos is beülhet
az énekes tehetségkutató verseny zsűrijébe, ahol egyébként rajta kívül
m eg t a l á l j u k
Danics
Dórát,
az XFaktor tavalyi győztesét,
továbbá Vastag Tamást és

Vastag Csabát is. Jelen lesz
még Szomor György színészrendező,
Tóth Tibi a
H o o l i ga n s
zenekarból,
Subosits Tamás esztéta,
St e i n ko h l
Erika színésznő, Seregi Zoltán
rendező, Pocsaji Ildikó énektanárnő és Bagoly László
zenepedagógus.

Idén közkívánatra újra két
korcsoportban hirdették meg
a versenyt. Az „Ifjú titánok”
(10-16 évesek) és a „Trónkövetelők” (16-35 évesek) versenyeznek egymással a kulturális központban. A válogató
április 5-én, szombaton lesz
10 és 14 órától, a döntő április 11-én, pénteken 18 órától.
Az elődöntőre a belépő egységesen 300 Ft, a döntőre diákoknak 500 Ft, felnőtteknek
1500 Ft (Békés Kártyával és
elővételben 1000 Ft).

deje adják át a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési
szervezete kezdeményezésére,
Békés Város Önkormányzatának Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javaslatai alapján.
Folytatás a 4. oldalon

Nőtt a közlekedési
balesetek száma
Egynegyeddel több személyi
sérüléses baleset történt 2013ban a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén,
mint egy évvel korábban – derült ki a Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság ülésén.
Míg 2012-ben 59, tavaly
már 74 közlekedési balesetet
regisztráltak, ebből egy halálos volt, 24 súlyos, 49 könnyű
sérüléssel járt. Jelentősen, 11ről 17-re nőtt a kerékpárosok
által okozott balesetek száma,
és megháromszorozódott a
motorkerékpár-vezetők okozta baleset. Ugyanakkor kevesebb ittas személy volt közlekedési baleset okozója. A bal-
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Csendesen folyik a választási kampány idén, bizonyára olvasóink is észrevették, hogy nem dúl városunkban plakátháború. Ez a
csendesség azonban bizonyára nem jelent passzivitást: bizonyára a választók
is eldöntötték mára, hogy
szavaznak-e április 6-án, és
ha igen, a kormányzat maradását vagy távozását szeretnék-e inkább. Lapunkból
megismerhetik a Békés
megyei 2. választókerület
négy legesélyesebb egyéni
országgyűlési képviselőjelöltjét. A bemutatkozásokat a 2. oldalon közöljük.

a Sursum Corda-díjat

esetek legnagyobb részt az
elsőbbségi szabályok be nem
tartása, gyorshajtás, illetve
kanyarodás miatt következtek
be. A közvetett okok között
szerepelhet, hogy egyre roszszabb állapotban vannak a
közutak – állapították meg a
bizottság tagjai. A balesetek
közül 48 belterületen történt,
26 lakott területen kívül.
A Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság ülésén
elhangzott az is, hogy a megelőzési tevékenységek ellenére
jelentősen nőtt a gyermekbalesetek száma. 2013-ban összesen négy ilyen történt.
Folytatás az 5. oldalon

Energiát spórol a város
az épület-korszerűsítéssel
Több mint 290,5 millió forintból korszerűsítik több városi tulajdonú közintézmény
épületét. A Környezet és
Energia Operatív Program
érinti a Korona utcai óvodát,
az Epreskerti óvodát, a Rákóczi utcai bölcsődét, a Vásárszél utcai rendelőintézetet,
a Városházát, a korábbi Bajza
utcai bölcsőde és a volt Polgári
Iskola Rákóczi utcai épületét.
A KEOP-pályázaton elnyert
összegből az épületek energiahatékonyságot növelő, így
energiaköltség-megtakarítást
eredményező modernizálása és
felújítása éppen a napokban
kezdődött – mondta el Izsó
Gábor polgármester a Bajza
utcai korábbi bölcsőde épületénél tartott tájékoztatón, ahol
a tető szigetelésével startolt a
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Milyen gyakran
néz híradót
a tévében?

munka. Az épület - felújítását
követően – önkormányzati célokat fog szolgálni. A polgármester hozzátette: a kivitelezésben résztvevők kilencven
százaléka békési vállalkozás.
Kalapáti László, a kivitelező
konzorciumi vezetője pedig
azt emelte ki, hogy a szeptember végéig tartó munkálatokkal az épületeknél 40, vagy
akár 50 százalékos energiamegtakarítás is elérhető.
A beruházás mindössze 43,5
millió forintos önerőt igényel.
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Egyéni képviselőjelöltek bemutatkozása
Lapunkban - ígéretünknek megfelelően - ingyenes bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az április 6-i parlamenti választásokon
a Békés megyei 2. számú egyéni választókerültben induló egyéni képviselő-jelölteknek. Mint korábban már megírtuk, a szavazólapon 14 jelölt neve lesz. Közülük négyen kérték a megjelenést, bemutatkozásukat az alábbiakban betűrendben olvashatják.

Vállalom MAGÁNSZEMÉLYEK
adóbevallásainak elkészítését,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
TÁRSASÁGOK,
ALAPÍTVÁNYOK könyvelését.

Telefon: 30/522-47-13.
Békés, Hőzső u. 50/1.

DANKÓ BÉLA

REJTŐ JÓZSEF

Fidesz-KDNP

MSZP, Együtt, DK, PM, Liberálisok

Dankó Béla vagyok, nős, három gyermek édesapja. Növénytermesztő mérnökként fejeztem be tanulmányaimat Szarvason és azóta is itt, Békés megyében dolgozom. 15 éve állok a köz szolgálatában,
ez idő alatt számos területen sok, a
megyéért tenni akaró emberrel dolgozhattam együtt. Így jutottam el az elmúlt
időben Békésre is, ahol megismerhettem a
várost és annak lakóit. Munkájuk, erőfeszítéseik nyomán Békés egy aktív, erős közösségként éli mindennapjait.
Büszke vagyok arra, hogy immár egyre több ponton kapcsolódhatok
magam is e közösséghez, felvállalva céljaik, terveik támogatását. Boldog
vagyok, hogy ebben az évben immár az Önök képviselő-jelöltjeként mérethetem meg magam. Nagy megtiszteltetésnek tartanám, ha az
Országgyűlésben Békés városát képviselhetném a következő ciklusban.
Békést hazánk legjobb minőségű termőföldjei övezik, termálvíz kincse,
idegenforgalmi vonzereje révén pedig egyre ismertebb. Lehetőségeit az
ország vérkeringéséhez való még szorosabb kötődéssel aknázhatja ki hatékonyabban. Az idén elindulhat az M44-es gyorsforgalmi út építése, mely
új távlatokat nyit a megye és Békés előtt is. Útügyi miniszteri biztosként
ezért is dolgoztam az elmúlt időszakban, s ezt, vagyis az infrastruktúra fejlesztését tekintem a jövőben is fő célomnak. Ez hozhat még több forrást,
új munkahelyeket a térségbe. Az ehhez szükséges elkötelezettséget és
következetességet én a Fidesz-KDNP programjában találtam meg, ennek
támogatására hívom most Békés választópolgárait is.

Április 6-án sorsdöntő választások lesznek. Döntésünk arról szól, hogy az elmúlt
négy év demokráciát leépítő, az embereket lenéző, cinikus, gőgös kormányt
támogatjuk-e vagy demokráciát, a kiszámíthatóságot, a nyugalmat választjuk-e?
Az MSZP és a Kormányváltók összefogása (Együtt-DK-PM-MLP) engem jelölt a
2. sz. vk-ben, így az Önök városában
Békésen egyéni közös jelöltként.
1950-ben születtem, agrármérnök vagyok, házas, egy gyermekünk, és
két szép unokánk van, Szarvason élek. Itt végzem a munkám vállalkozásunkban a Rózsási Kft-ben, mint ügyvezető, és tulajdonos. A cég döntően
tejelő tehenészettel foglalkozik. A közéletben sok területen tevékenykedtem az elmúlt években, önkormányzati képviselőként, labdarúgó klubelnökként, jelenleg is vezetek egy helyi civil szervezetet.
Tisztelt Békési Polgárok!
Ismerem az önök gondjait, melyek közül kiemelten segítségükre kívánok lenni az útalapok leaszfaltozásában, a munkahelyteremtésben, különösen a fiatalok itthon tartásában, lakáshelyzetük javításában. Szükséges a
Rendelőintézet, óvodák és iskolák felújítása, és a gyógyvízre alapozott
turizmus fejélesztése.
Győzelmünk esetén olyan szabad országot teremtünk, ahol minden
gyermek jóllakhat, minden nő szabadon megvalósíthatja önmagát. Aki
akar, és aki tud, dolgozhat, a vállalkozások gyarapodnak, az idősek nyugalomban, és méltón élhetnek.

Békés, Teleky u. 17.
Telefon: 66/411-023

RIGLER MIKLÓS

SAMU TAMÁS GERGŐ

LMP

Jobbik

Rigler Miklós vagyok. A „Lehet Más a
Politika” képviselő-jelöltjeként indulok az
Ön választókerületében a 2014-es országgyűlési választáson. Békésen születtem
1972-ben. Otthonom is Békésen található.
Négy pici gyermekem van, feleségem tanítónő, jelenleg a gyerekeket otthon neveli.
A középiskola elvégzése után a békési
Postán majd faipari vállalkozásban dolgoztam. Életem jelentős részét, tizennégy
évet egy multinacionális üdítőipari cég békéscsabai kirendeltségénél töltöttem kis- és nagyvállalkozók, multi cégek vezetői között, mint üzletkötő majd kiemelt képviselő. Ennél a cégnél szociális bizottsági tag voltam.
Szociálisan mindig érzékenynek tartottam magam. Fontosnak gondolom,
hogy Magyarországon és különösen a mi térségünkben kialakuljon az egymással való szolidaritás és a szociális harmónia!
Három éve egy osztrák Wellness Hotel dolgozója vagyok. Ezen évek
alatt újabb megvilágításba kerültek az igazi értékrendek számomra.
Család, otthon, környezet, biztonság, hazaszeretet, egészség.
A zöld szemléletem az első gyermekem megszületésekor alakult ki bennem. Hiszen nekik és a leendő unokáinknak kell példát mutatnunk, ami sokszor igen nehéz feladat. Az LMP-vel megalakulása óta szimpatizálok, úgy
gondolom, ez a politikai szemlélet lesz képes Magyarország megújítására.
A térség fejlődésének elengedhetetlen feltétele a kellő színvonalú és
bérezésű munkahelyek megteremtése, többek között ez biztosíthatja a külföldön kényszerből munkát vállalók hazatérését. Megválasztásom esetén
elsősorban ezért kívánok tenni.

Samu Tamás Gergő politológus, jelenleg közgazdásznak tanul. Békésen született, néhány évig Mezőberényben is élt. A
Jobbikba 2003-ban lépett be, később a
mozgalom szarvasi, majd Békés megyei
elnöke, 2010-től pedig országgyűlési képviselője lett, emellett a Parlament korjegyzője volt.
2006 őt is az utcán találta, amiért
2011-ben a hatalom felelősségre vonta,
így lemondott mandátumáról. Nemzetmentő küzdelmét Békés megyei
önkormányzati képviselőként, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
alelnökeként folytatja.
Szakterülete a biztonságpolitika, így a Jobbik Külügyi Kabinetjének
szakmai munkáját is segíti. Legfontosabb feladatának a közbiztonság megerősítését, a munkahelyteremtést és a magyar föld védelmét tartja.
Program:
– Tisztességes munkahelyeket hozunk létre négy év alatt a szétvert
mezőgazdaság, valamint a rá épülő élelmiszer-, gép-, és feldolgozóipar
segítségével.
– Az otthonteremtési programunk segítségével az építőipar és az alapanyaggyártás is újraindul, és munkahelyeket teremt.
– A gazdasági növekedés beindításával hazahozzuk a kivándorolt
magyar fiatalokat.
– Visszaszorítjuk az idősek, nők és gyermekek elleni erőszakot.
– Traffipaxozás helyett rendvédelmet!
– Megszüntetjük a mentelmi jogot, dupla büntetést a politikusoknak.

Lehoczki Autómosó és autókozmetika
Gépkocsija nagytakarítását
kezdje az Autókozmetikában!
Szolgáltatásaink:
Vaxos mosás, kárpittisztítás,
belső takarítás, alufelni tisztítás,
gumiápolás
Bejelentkezés: 20/33-44-088,
30/496-54-37, 66/414-544.

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Blúzok, szoknyák,
tavaszi kabátok
és cipők!
Minden nap árufrissítés!
Csirkerendelés!
Vörös 132 Ft/db
Fehér 155 Ft/db
Master 147 Ft/db
Kakas 65 Ft/db

FLABéLOS
Mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan
10 perc = 45-50 percnyi mozgás

Kényelmes, mert nem Ön mozog,
hanem gép mozgatja.
- utcai ruhában végezhető
- fogyásra, alakformálásra, zsírégetésre
- cellulitisz ellen
- feszesíti a bőrt
- csontritkulás megállítására,
visszafordítására
- inkontinencia esetén
- cukorbetegek alsó végtagi
érszűkülete esetén
- ízületkárosodás
rehabilitációjára
FECO FITNESS
Békés, Rózsa u. 15.
Telefon: 70/290-11-33
Árak:
10 perc 400 Ft,
20 perc 700 Ft
Válassza a kényelmes
és orvosilag is
elismert
FLABéLOS-t!
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Fontos választási tudnivalók IV.
Gyógyszertári
ügyeleti rend
MÁRCIUS 22-29.
Turul Patika (Piac tér)
MÁRC. 29. - ÁPRILIS 5.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
ÁPRILIS 5-12.
Levendula Patika (Csabai u.)
A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Szombaton a Levendula Patika
15 óráig nyitva tart.
Orvosi ügyelet a Kossuth
utca 4. szám alatt érhető el
(bejárat a Jantyik utca felől).
Telefon: 66/416-637.

Lapunk szerkesztői úgy
döntöttek, hogy a szavazásig minden megjelenés
alkalmával hasznos tudnivalókkal látják el az olvasókat a választással kapcsolatban.
A 2014-es országgyűlési
választások során az lesz a
képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja. Nincs választási résztvételi küszöb. A
vesztes jelöltekre leadott szavazatok töredékszavazatok,
beszámítanak a jelöltet támogató párt országos listájába,
ha az elérte a szavazatok 5%át, két párt együttes indulása
eseténa 10%-át, három vagy
több párt együttes indulása
esetén a 15%-át. Újdonság,
hogy a győztes jelölt győzelemhez nem szükséges szavazatai töredékszavazatnak
számítanak, és azok is át-

mennek a győztes pártjának listájára. Például, ha valaki 10.001 szavazattal nyer, a
második helyezett pedig
4000 voksot kap, akkor a második 4000 szavazata megy az
ő pártlistájára, de a győztes
10.000 szavazatából is átmegy a pártlistájára 6000
voks, hiszen a második helyzett legyőzéséhez elég volt
4001 szavazat. Eddig a különbség (a példánkban 6000)
elveszett, most ez is hasznosul. Nem mindegy tehát az
sem, hogy a nyertes mennyi
szavazattal nyer!
A pártilstára leadott szavazatokból (ha megvan az előbb
említett érvényességi küszöb)

és a töredékszavazatokból számítják ki a mandátumok számát egy úgynevezett d’Hondt
mátrix alapján.
A nemzetiségi jelölteknek
kedvezményes küszöböt kell
elérniük, hogy bejussanank a
parlamentbe. Ha nem éri el
egyetlen jelöltje sem egy adott
nemzetiségnek, akkor is lesz
szavazati joggal nem rendelkező szószólója, aki képviselheti
az érdekeket.
A kedves olvasó láthatta
tehát ez elmúlt lapszámokban közöltek alapján, hogy
mennyire fontos a szavazáson való résztvétel. Állampolgári jogunk és erkölcsi
kötelességünk is egyben,
hiszen saját sorsunk mellett
a családjaink, gyerekeink,
nemzetünk jövőjéről döntünk, dönthetünk felelősen
április 6-án.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
Ladányi István és Pilisi
Tímea.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Aleksza
László (74 évesen), özv.
Szőke Györgyné Kósa
Julianna (96, Murony),
Barta László (82), Farkas
Angéla Ilona (42), Erdei
Julianna Anna (70, Murony), özv. Dombi Ferencné Kárai Zsófia (83),
Váradi Mihály (91).
Nyugodjanak békében!

A BÉKÉSI ÚJSÁG
kéthetente tízezer
példányban jelenik meg.
Békés mellett Bélmegyer,
Kamut, Murony és Tarhos
lakosai is olvassák.

A REFORMÁTUS ÓVODA
A Jantyik utca 33. szám alatti óvoda városunk második legrégebbi óvodája. Nagyon
régen ibrányi óvodának is hívták, hiszen
Békés Ibrány nevű városrészében
található. Már
második éve a
Békési Református Egyházközség működteti.
A sarki építmény
1868-ban épült,
és műemlék jellegű. Erről tudósít a homlokzati
falon lévő fémtábla. A ház építésének évszámát római számmal is felírták, ami a bejárati kapu fölött jól kivehető. Aki erre jár,
annak most különösen érdemes lelassítania
sietős lépteit, ugyanais nemrég tatarozták az
építményt. Így a homlokzat díszítéseit eredeti formájában még hangsúlyosabban láthatjuk. Mucsi Sándor ácsmester, aki ért a
kőműves-munkálatokhoz is, hozta rendbe
ilyen szépen a védett építmény homlokzatát.
Köszönet érte. A házról Sisa Béla Békés
megye műemlékei című könyvében a 93.

oldalon a következőket írja: „Zártsorú beépítésű utcában álló „L” alaprajzú 1868-ban
épült klasszicista sarokház. Utcai homlokzata 1+1+kapu
+2+2 tengelyes.
Egyenes záródású
szemöldökpárkányos, zsalus ablakai kettős lizénákkal megosztott falmezőben
helyezkednek el.
A bejárati kapu
egyenes záródású
- kocsibehajtóként is szolgált - , két oldalán egy-egy lizéna, fölötte tükrös keretben az építés római
számos dátuma, fonatos, körös díszítés
között- előtte TY végén P betűk. A kocsibehajtó-folyosóról nyílik a két pincelejárat, síkmennyezetes födémjén felvonónyílás. Az
utcára merőleges épületszárny és a folyosótól
jobbra eső épületrész mellett posztamensen
álló oszlopos tornác fut végig.”
Külön érdekesség az udvaron lévő hatalmas
platánfa, mely alatt jó megpihenni.
Bíró György, városvédő

Az elmúlt években 585 sikeres pályázattal mintegy 46 milliárd forint fejlesztési forrás
érkezett vállalkozásokhoz, önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez a térségben – ismertette a közelmúltban tartott
szakmai rendezvényen Békésen
Dankó Béla országgyűlési képviselő. Hozzátette: városunkba
7,25 milliárdos fejlesztési forrás
jutott, a pénz elsősorban (63
százalékban) a vállalkozások
fejlesztését szolgálta.

A 2014-2020-as költségvetési időszak forrásainak felhasználásáról Várfi András, a
Széchenyi Programiroda munkatársa adott áttekintést. Elhangzott, hogy a kormány a
költségvetés összeállításakor a
következőeket tartotta különösen szem előtt: az iskolázottság
növelését, a 75 %-os foglalkoztatási ráta elérését, az energiahatékonyság valamint a kis- és
közepes vállalkozások versenyképességének növelését, a sze-
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Partnerséget kért a vállalkozóktól
a munkahelyteremtésben a polgármester

Dankó Béla.

génység elleni küzdelmet. A
vállalkozók számára jó hír,
hogy a tervek szerint egyszerűsítik a pályázati eljárásokat,
minimalizálják az önerőt és
ingyenes segítséget nyújtanak
a pályázat megírásához.
Izsó Gábor polgármester
partnerséget kért és ajánlott a
vállalkozóknak, hiszen az
önkormányzat szerepet kíván
játszani a munkahelyteremtésben, például a szociális szövetkezet révén.
Sz. K.

Je g y z e t

Mondd, te kit…
Pálmai
Tamás

Az április 6-i választásokig már erősen kurtul az
idő. Az emberek talán fele,
vagy annál kicsit több is
tudja már, hogy elmegy-e
szavazni, és azt is, hogy
körülbelöl kire. Mely személyre, pártra vagy kisebbségre. Ez nagyjából a dolgok honi rendje szerint való.
Honi, mondám az elébb,
hiszen tudunk olyan helyekről a világban, ahol ennél
jóval többen érzik kötelességüknek a voksoláson való
résztvételt, hisznek a demokrácia erejében és abban,
hogy egyszerűen választania
kell az embernek, mert semleges egyén nincs, csak fiú
vagy lány. S mielőtt felhördülnének a berzenkedők,
magam is gyorsan hozzáteszem, hogy nem azt akarom
ráeröltetni bárkire is, hogy
pártot válasszon magának.
Korántsem. Hisz valószínű
lesz oly korszak majd - lehet
nem is oly messzi időben mikor eltünnek a pártok is,
mint politikai formációk a
történelem sülyesztőjében.
Inkább, sokkal inkább arra
sarkallnék minden felelősen
gondolkodó embert, hogy
értékrendszert válasszon magának, vagy értékrendszerek
közt válasszon. Tudom, utópisztikus kicsit e gondolat,
de fantáziától, álmodozókészségtől, humorérzéktől
mentes világtól mentsen
meg a Jóisten. Vagy attól,
hogy ilyen kvalitású vezetőink legyenek. Gyomorbajos
diktátoroktól óvj meg Uram
minket! – hallám épp minap!
Visszatérve április elejéhez, pár gondolatcsere erejéig „álljunk meg egy szóra!”
Több veszélyt érzékel a néha
elmélázó, elgondolkozó ember. Az egyik az, ha az
„összefogás” (talán összefogdosás, összeharácsolás találóbb lenne) győzne. De ezt
hessintsük is el. Rossz álom
megtestülése lehetne csak.
És itt nem Szalai Lászlóra
gondolok, akivel nem egy
szekértáborban vagyunk
ugyan, de akiben tisztelem a
kitartást és azt, hogy minden önkormányzati anyagban jártas, és nem is Dr.
Rácz Lászlóra, aki szintén
nem csapatbéli a politikában, de akire ügyeletes orvosként magamat is rá merném bízni, és aki nagyon

sokat tett le felelős vezetőként a város asztalára. Nem
rájuk gondolok. Ők lehetnek politikai ellenfeleink, de
soha nem ellenségeink.
Azokra a vezető „nagyurakra” gondolok, akik annyira
elhiteltelenítették a baloldaliság fogalmát az országban,
hogy abból hosszú távon
mindannyiunknak kára lehet. A nemzet és a haza
elárulóira. S ezek cseppet
sem nagy, de igencsak igaz
szavak velük kapcsolatban.
A másik veszély, ha
hanyatt vágjuk magunkat
az „Ugyis győzünk!” jelszó
alatt, és nem dolgozunk
meg az utolsó percig a siker
érdekében. Ha bevesszük
az ellen médiabülbülének
szirénénekét, és otthon
maradunk akkor, amikor
tényleg talpra kellene állni,
hisz most valóban sorsdöntő, történelemalakító lehetőség mutatkozik végre
előttünk, akkor megérdemeljük, amit kapunk. De,
hess, madár! Távozz tőlem
sátán! Ez nem történhet
még egyszer meg velünk.
A harmadik, mit lehetséges kártevőként szimatolok,
de melyben ugyanakkor reménykedem is az a kétharmad, vagy, ha úgy tetszik a
„túlnyerés”. Rettenetes óhajtanám is, hisz akkor gond
nélkül, flottul mehetne tovább minden elkezdett jó.
Nagy szükségünk volna rá.
Mindenhol, merre magyar
ember él, elkelne a nemzetben gondolkodó óhaza. Még
jó ideig el. De csak tiszta emberekkel. Vagy legalább megtisztulni akarókkal. Nem
kimosakodni szeretőkkel. Ezt
az országot, ezt a nemzetet
ma egy karizmatikus, jövőbe
látó, nagy formátumú politikus vezeti, akinek épp elég
baja van azzal, hogy az országát, nemzetét óvandó, védendő, emelendő csak előre
kelljen néznie: Hadd lám, ki
acsarkodik, s merre a jó
irány? Nem hiányzik neki az,
hogy folyton hátra is kelljen
tekintenie: hátha meggárgyult vajeggy brancsbéli s
épp önfelkent kiskirályként
rombol szét minden értéket
egy perc alatt, mit évek keserves munkájával építettünk fel. Hát ezért kellenek a
tiszta háttér emberek.
Na, ebben a tamásiároni
hegyipatak-kristálytisztaságú szép magyar jövőben
bízva megyek el szavazni
április 6-án, s bíztatok erre
mindenkit, ki reggelente,
fésülködés közben rendes
embert lát a tükörben.
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„Aki hisz benne, nem szégyenül meg” – olvashatjuk a
Szentírásban. Ez az ige a kősziklára mutat, akit Isten helyezett
a mi világunkba. Gyakran előfordul velünk, hogy félünk a
megszégyenüléstől, attól hogy felsülünk. Hogy oldotta meg
Isten a szégyenkedéstől való félelmünket? Úgy, hogy egy követ
helyezett le, amelyik drága. Jézus Krisztust. Az igazságot, amit
szégyellni szoktunk.
Napóleontól származik ez a cinikus mondat: az igazság
nagyon ronda, a művelt embernek hazugnak kell lennie. Erről
szól a világ körülöttünk, nem? Ha érvényesülni akarsz, tanulj
meg hazudni! Alakoskodj, tanulj meg szerepet játszani! Ne
hagyd magad, könyökölj, találj ki mindent a mentségedre,
magyarázd ki a legförtelmesebb bűnödet is!
Isten helyezte ezt az alapkövet a világba, de nem nagyon akaródzik erre az alapkőre épülni. Az emberek megvetik, de egyedül ez az „élő” kő. Egyedül ez él, ehhez az élő kőhöz képest mind
halottak vagyunk. Addig nincs élet bennünk, amíg szembe nem
merünk nézni az igazsággal, és nem is akármilyen igazsággal:
Isten igazságával. Miért fájdalmas az igazság? Azért, mert nem
csak azt deríti ki, hogy az Isten kegyelmes, hanem azt is, hogy mi
hogyan bánunk a kegyelmes Istennel. Hogyan válunk hűtlenné
ez iránt a Krisztus iránt, aki nem szégyellt bennünket, bűnös
embereket testvéreinek nevezni, akikért feláldozta magát.
Péter István, lelkipásztor

A történészek is bogarásszák, hogy a szabadság hagymáit
kik és mikor ültették el a magyar népben – mondta a kormányfő. A magyar nemzet rendkívüli teljesítmények lehetőségét hordozza magában. 1848-49 nem volt más, mint a
magyarokban rejlő képességek káprázatos megmutatkozása.
A magyar hős különös fajta. Nálunk az a hős, aki a sorsot
győzi le. 1990-ben az volt megírva, hogy a szovjet csapatok
Magyarországról sohasem fognak kivonulni, és mi elsüllyedünk a szocializmussal együtt. 2010-ben az volt megírva,
hogy sohasem állunk fel Európa szégyenpadjáról. De a
magyarok hitték, hogy csak akkor ér bennünket e végzet
utol, ha nem teszünk semmit ellene. Saját történelmünk arra
tanít, hogy sorsunk könyvét – munkával, szorgalommal,
bátorsággal, vérrel – mindig magunknak kell írnunk. Ma
láthatjuk, hogy egy új és nagyszerű korszak kapujában
állunk. Ha belépünk, olyan szabad és erős országgá válunk,
amely megvalósítja céljait, a saját lábán áll, csatlakozik a
büszke és sikeres nemzetekhez, képes megállítani a magyarság fogyását, nem hagyja, hogy folyton kizsebeljék, mindenkinek ad munkát és lehetőséget a boldogulásra. Ahol az élet,
ha dolgos, kemény is, de méltó és igazságos, értelmes és boldoggá tesz tette hozzá ünnepi beszédében Orbán Viktor.
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Ketten kapták meg a Sursum Corda-díjat

A Sursum Corda-díj 2014-es kitüntetettjei: Goda Béla és Toman Rudolfné.

Folytatás a címoldalról
Mindkét díjazott Békésen
született. Toman Rudolfné
Szabó Zsuzsanna 1960 óta
dolgozott a békési egészség-

ügyben, betegcentrikus és
lojális körzeti nővérként több
mint 30 esztendeig dr. Szabó
Ferenc mellett. 1995-ben vonult nyugdíjba. Ezután Buda-

pestre költöztek, de szülővárosáról, barátairól, volt kollegáiról, rokonairól sohasem feledkezett meg. Gyakran hazatér családjával együtt a béké-

si éltető gyökereket ápolni.
A másik díjazott, Goda Béla
1975 óta a rendelőintézet
munkatársa, éppen ezekben a
hónapokban készül nyugdíjba vonulni. A kollektíva
motorjaként közismert telefonközpont-kezelő óriási vastapsot kapott a díjátadón.
A szervezőknek, köztük a
műsorközlő dr. Pálmai Tamásnak, idén is sikerült titokban tartani a díjazottak kilétét. A két díjazott jutalma ezúttal is egy-egy bőrkép volt,
melyet Zajácz Tamás iparművész készített el.
A március 20-i, kulturális
központbeli ünnepélyes díjátadón hatalmas sikerrel fellépett Soós Enikő békési énekesnő, aki jazz, blues és
örökzöld slágereket énekelt
magas művészi színvonalon.
A KÉSZ békési tagjai prózaszövegekkel színesítették az
ünnepséget.
Szegfű Katalin

Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. felhívása
Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy ez év februárjától rendelkezünk az építési-bontási hulladékok kezelésre,
hasznosítására vonatkozó engedéllyel, melynek birtokában a
Kft-nek lehetősége van a helyi lakosoktól és a közületektől átvenni az építési-bontási-átalakítási munkálatok során keletkező
hulladékokat. A következő hulladékok átvételére van lehetőség:

Első lépésként a szolgáltatást igénybe vevő lakosok és közületek a Szarvasi u. 64/1. szám alatti telephelyen kell, hogy jelentkezzenek, itt történik meg az építési-bontási hulladékok lemérése.
Ezt követően a hulladékok lerakására a volt téglagyár területén,
Békés, külterület 0151/6 hrsz. számú telephelyen van lehetőség.
Bővebb információ: Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
ügyfélszolgálata (Verseny u. 4.) vagy telefonon a 66/ 411-174-es
telefonszámon.


Sörözői verekedés, kerékpárlopás
és kábítószeres autótolvajlás
ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Az utóbbi időben több
bűncselekmény történt Békésen.
• Március 2-án az egyik
Széchenyi téri söröző előtt
többfős társaság bántalmazott
egy 39 éves férfit, aki kórházba
került. A Békési Rendőrkapitányság a 36 éves békési N.
Józsefet és négy társát, a 34
éves N. Tibort, a 29 éves N.
Jenő Sándort, valamint a 21
éves Sz. József Gábort, illetve a
19 éves Sz. Richárd Györgyöt
őrizetbe vette. Ellenük csoportosan elkövetett garázdaság
bűntett megalapozott gyanúja
miatt indult büntetőeljárás.

• Március 10-én késő este
az egyik Mátra utcai lakóház
kapubejárójáról loptak el egy
személygépkocsit. A Békéscsabai Rendőrkapitányság
rendőrei a bejelentés után alig
több mint két órával a Kazinczy utcában felfigyeltek a
kocsira. Mikor leállították, a
jármű vezetője hirtelen kiszállt
és megpróbált elfutni, de
elfogták. A 34 éves békési Cs.
László kihallgatásán elismerte
a tolvajlást. Elmondta, hogy
kábítószert vásárolni ment a
megyeszékhelyre, a nála talált
kábítószergyanús fehér port
lefoglalták és szakértővel vizs-

gáltatják meg. Cs. Lászlót őrizetbe vették és lopás bűntett,
valamint kábítószer birtoklása
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene.
• Lopás vétség miatt folytat eljárást a Békési Rendőrkapitányság az ellen a 13 éves
fiú ellen, aki a gyanú szerint
februárban és márciusban
több kerékpárt vitt el és értékesített. A gyanúsított kihallgatásán azt mondta, hogy
pénzre volt szüksége és ezért
lopkodott bicikliket. Többségüket a szomszédjainak adta
el pár ezer forintért. A nyo-

mozás során a rendőrkapitányság eddig négy kerékpárt és különböző tartozékokat, sárvédőt, kerékpárra szerelhető kosarat, ülést foglalt
le. Az eddigi adatok szerint a
fiú kilenc kerékpárt lopott el
a városból, többségüket forgalmas üzletek elől, illetve az
autóbusz-állomásról. A rendőrök vizsgálják, hogy összesen hány bűncselekmény történt. Emellett kezdeményezték az illetékes hatóságnál a
gyermek életkörülményeinek, családi hátterének vizsgálatát, a szükséges intézkedések megtételét.
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Vak szerencse?!

már képtelen volt ellátni. A gimnázium könyvtárának állománya
hatalmas, sok időt elvesz az állomány teljes feldolgozása, a napi
munka. Az intézmény igazgatójával, Kovács Dániellel közösen
megegyeztünk abban, hogy nem

Hiába volt könyvtárosa az iskolának évekkel ezelőtt, hiába dolgozott jól és sokat, de a régi leltári
könyvben dokumentált állomány
nem volt feldolgozva az integrált
könyvtári rendszerben. A követelmények és a modernizáció
azonban ezt már megkívánja. Ez
azt jelenti, hogy minden egyes
könyv adatait be kell vinni a
rendszerbe. Az az illúzió, ami az
emberek zömében él, hogy egy
könyvtáros lóbálja a lábát a

a gimnázium könyvtárában folytatom a munkámat, hanem a két
éve működését szüneteltető általános iskolai könyvtárat veszem
gondozásom alá.
– Mit csinál egy informatikus
könyvtáros?
– A régi, hagyományos értelemben vett könyvtáros ma már
nem létezik, ugyanis mint minden és mindenki, haladunk a korral. A könyvek, a könyvtári állomány feldolgozása úgynevezett
integrált könyvtári rendszerek
használatával történik. Feladatom az állomány teljes feldolgozása, azaz leltározása, amelyet szó
szerint nulláról kellett kezdenem.

kényelmes foteljében ülve és belemélyedve olvas egy könyvet, nem
létezik. Szellemi és néha fizikai
munka is tartozik a munkakörbe.
Iskolai könyvtárosként pedig
pezsgő élet van könyvtárunkban.
Egymásnak adják a gyerekek a
kilincset. Szeretik a könyvtár
hangulatát,
meghallgatom
ügyes-bajos dolgaikat akár iskolával kapcsolatos, akár életükkel.
– Hogyan vonzod be a gyerekeket a könyvtárba?
– Az internet begyűrűzése
világunkba már teljesen általános
a mai kor gyermekének. A könyvekből való ismeretszerzés veszített egyeduralmából az e-bookok

– Miért lettél könyvtáros?
– Gimnazistaként még nem
tudtam, milyen pályát válasszak.
Aztán több OKJ-s tanfolyam
elvégzése után kaptam pedagógiai asszisztensi állást a volt gimnáziumomban. Éveken át ebben a
minőségemben dolgoztam. Az
indíttatást a gimnázium akkori
könyvtárosától kaptam, aki a mai
napig a legjobb barátnőm is egyben. Sokat segítettem neki, dolgoztam a keze alá, az ő szakmai
vezetésével és felügyeletével megtanultam a szakma egy részét.
Közben jelentkeztem a békéscsabai tanítóképző főiskolára, majd
kijutottam fél évre Kanadába,
Torontóba. Ezután Szarvason
folytattam a félbehagyott tanítóképzőt, de már egyáltalán nem
éreztem magaménak, így félévkor abbahagytam és az „üres”
időmben – se munka, se iskola –
megszereztem a jogosítványt,
nyelvet tanultam és jelentkeztem
Szegedre informatikus könyvtáros – pedagógia szakra. 2007-ben
szereztem meg a diplomámat,
akkor már én voltam a gimnázium fő könyvtárosa.
– Miért iskolai könyvtárban
dolgozol?
– 2010-ben megszületett a
kislányom. Időközben a volt Karacs Teréz Általános Iskola beolvadása a Szegedi Kis István Református Gimnázium intézményébe azt eredményezte, hogy a
gimnázium könyvtárosa az új
általános iskolai rész feladatait
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Ha igaz a mondás, ezúttal jó, hogy „vak” a szerencse.
Soha jobb helyre nem kerülhetett volna a magas, szőke,
vonzó személyiségű Pocsai Márta. Talán neki sikerülhet újra megszerettetni az olvasást a nebulókkal!

megjelenésével, a digitalizált irodalommal, de mára már megint
divat a könyvek használata. A
tanmenetbe beépített könyvtárhasználati órák során megmutatom a gyerekeknek könyvtárunkat, állományát. Elmagyarázom,
hogy mi alapján és hol találhatóak meg a könyvek. Ismereteket
gyűjthetnek a rendszerezés elveiről, egy könyvtár felépítéséről.
Játékos feladatokkal megtanítjuk
őket a kollégákkal együttműködve a könyvtár és a könyvek használatára. A pályázaton nyert felhasználói számítógépek pedig
újabb vonzerővel bírnak a gyerekek számára. Ezek a számítógépek arra hivatottak, hogy a digitális tartalmak felkutatásával is
segítsék tanulmányaikat, másnapra való felkészülésüket.
Könyvtári adatbázisunkban is
keresgélhetnek. Nem utolsó sorban a könyvtárunk amolyan szabadidőközpont, én pedig egyfajta
lelki segélyszolgálatot is működtetek tanulóinknak.
– Pihenés? Szabadidő? Család?
– Az esték és hétvége csakis a
kislányomé. Természetesen nála
már baba korában elkezdtem a
könyvekkel való ismerkedést,
megkedveltetést. Két hónapos
korában már mondókáztam neki
bábbal a kezemen. A könyvek
iránti szeretete igen élénk. Egy
este nem múlhat el meseolvasás
nélkül. Ennek köszönhetően szókincse igen választékos. Szabadidőmben szeretek ténylegesen
olvasni, mert hiába vagyok nap,
mint nap könyvekkel körbevéve,
olvasni csak esténként és hétvégén tudok.
Gugé
Következő interjúalanyunk Szabó
Gergely Imréné fogtechnikus.

Nőtt a közlekedési balesetek száma
Folytatás a címoldalról
A fiatalkorúak emellett két
balesetnek voltak okozói.
A Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság 2013ban iskolai közlekedési versenyekkel, szóróanyagok terjesztésével, kulturális eseményekre kitelepülésekkel, rajzpályá-

zattal, óvodások, táborozó
diákok és nyugdíjasok körében tartott felvilágosító előadásokkal igyekezett megelőzési tevékenységet kifejteni.
Az idei tervek között szerepel mindezek mellett az
országosan
meghirdetett
„ittas vezetés elleni küzdelem

évében” célzott akciók szervezése látványos bemutatókkal.
Idén is Békésen rendezik a
polgárőrök közlekedési versenyének megyei döntőjét, és új
elemként megszervezik a hatvanon felüliek vetélkedőjét a
Nyugdíjasok Házának közreműködésével. A bizottság sze-

retné, ha idén békési család is
jelentkezne az igen komoly
díjazású „Közlekedik a család”
vetélkedőre.
A Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság 2014-ben
a tavalyi költségvetésének másfélszereséből gazdálkodhat.
Szegfű Katalin

Pályázati forrásból szeretné a
város felújítani az éppen 90
esztendeje átadott I. világháborús emlékművet. A város központjában található emlékmű
egy háromalakos szobor, mely
a harcba induló katonát, az őt
ölelő feleségét, és a lábuknál
játszó gyermeküket ábrázolja.
Az emlékmű talapzatán az I.
világháború 707 békési áldozatának neve található.
Amennyiben a pályázat
döntéshozói támogatják a
tervet, úgy 4,5 millió forint-
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Felújítanák a világháborús emlékművet
ból restaurálnák és felújítanák az emlékművet. Sorra
kerülne többek között az
emlékmű tisztítása, szükség
szerinti szilárdítása, korábbi
cementes kiegészítések eltávolítása, szakszerű javítása,
pótlása, a hősök neveinek
újra faragása, festése – ismertette lapunk olvasóinak Izsó
Gábor polgármester.
A pályázatot a Közép- és
Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Inté-

zete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata
keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából írta ki. A
projekt önerőt nem igényel.
Az emlékmű érdekessége,
hogy „ikertestvére” Kiskunlacházán, a reformtáus templom
kertjében látható. Azt is az 1881ben született gyomai szobrász,
Pásztor János készítette el. Békés nagyközség vezetése annak
idején 100 mázsa búza árát fizette ki az alkotónak.

ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK
D-vitamin
A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Szabályozza a kalcium-háztartást, segíti a kalcium- és a foszfor felszívódását a
bélből, és ezzel közvetlenül befolyásolja a csontképződést.
Fontos szerepe van még a szív-, és idegrendszer egészséges
működésében.
Hiánya gyermekeknél angolkórt, felnőtteknél csontlágyulást okozhat, de növekedhet a vesekő-képződés kockázata is.
Heti ajánlott mennyiség: 3000-6000 NE. Egyes nehézfémek (pl.: ólom, kadmium), és gyógyszerek megnövelik a
szükséges mennyiséget. A kalciferolok közül biológiailag a
D3-vitamin a legaktívabb, mely napsugárzás (ultraibolya sugárzás) hatására a bőrben keletkezik. Ezért van kiemelt jelentősége a megfelelő napfürdőzésnek!
Túladagolása esetén növekedhet a vér kalcium szintje,
mely közvetve érelmeszesedéshez, és növekedési zavarokhoz
vezethet. Jelentősebb kalciferol-források az olajok, a tojás és
a tejtermékek.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
A Békés Városi Szociális békési rongyszőnyeg is. NöSzolgáltató Központ négy te- vénytermesztéssel is foglalkolephelyén működik szociális zunk, burgonyát, zöldbabot,
foglalkoztatás. A munka-reha- hagymát, paradicsomot stb.
bilitáció célja az ellátott sze- termesztünk. A termékeink jó
mély munkakészségének, vala- időben a helyi piacon is megtamint testi és szellemi képessé- lálhatóak lesznek. Jelenleg a
geinek munkavégzéssel törté- városközpontban a híd lábánál
nő megőrzése és fejlesztése. Az kínáljuk portékáinkat. A proalábbi szociális foglalkoztatási duktumok népszerűségét bizotevékenységek találhatóak nyítja, hogy nem csak Békés
meg intézményünkben: seprű- városában jelennek meg terkötés, lakástextíliák varrása mékeink, hanem a szomszédos
(terítő, lepedő, ágynemű, településeken is. Gyulai és
konyhai kiegészítők, iskolai békéscsabai boltokba szintén
padzsák). Nálunk készül a jel- beszállítunk lakástextíliákat,
legzetes békési madzagos aján- valamint békési vásárokban is
déktáska és a hagyományos értékesítjük termékeinket.

Épített Lovaspálya Békésen
A Békési Szabadidős Lovasklub pályázatot nyert lovaspálya kialakítására, a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre benyújtott pályázatán. A pályázat 100%-os finanszírozás
mellett 10.000.000 Ft támogatásban részesül. A pályázat
segítségével egy 4000 m2-es lovaspálya valósul meg. A
pályázat tartalmazza a pálya földmunka kialakítását, szegélykövét és a felső taposó réteget, mely egy speciális
homok segítségével valósul meg. A Lovasklub önerőből
valósítja meg a talajrétegek közötti elválasztó réteg geotextíliáját, a homokba kevert textiladalékot, a pálya vízelvezetését, öntözésének biztosítását és körbekerítését. A lovaspálya megvalósulása után, a Lovasklub évente négy lovas
sportrendezvényt biztosít a lovasok és kilátogatók számára.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Kamuton családi ház sok melléképülettel,
nagy kerttel eladó. Érd.: 30/493-76-61.
Tarhoson kétszobás, összkomfortos gáz
+ kandalló fűtéses családi ház nagy kerttel eladó. 70/459-07-94, 30/270-03-44.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos ház, nagy kerttel, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2-es kétszobás, amerikai konyhás, egyedi központi fűtéssel.
Érd.: 20/886-36-25.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em.
28. lakás. Összkomfortos, két szoba, nagy
konyha, nagy erkély, rácsos lezárt rész. Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/851-52-15.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.: 70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó a Fürdőtől
nem messze. Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. 70/324-74-24.
Felújított családi ház eladó a Szegedi u. 6.
szám alatt vagy elcserélhető első emeletig. Érd.: 66/417-560,17 óra után.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
Építési telek eladó Békésen Bocskai u. 16.
szám alatt. Érd.: 66/645-361.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen.
Murony központjában ötszobás, összkomfortos, tetőtér-beépítéses, kertes családi ház garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 70/26-43-827.
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59.
Karacs 1-ben 69 m2-es, földszinti lakás
eladó vagy lakásra elcserélhető 1. emeleti,
kétszobás lakásra, frekventált helyen.
Értékkülönbözettel. Tel.: 20/383-41-45.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90.
Mátyás király utcában családi ház eladó.
Érd.: 70/520-57-31, 30/97-77-600.
A Bocskai utcában parasztház nagy telekkel eladó. 70/337-53-59.
Családi ház eladó vagy értékegyeztetéssel
elcserélhető. 30/626-14-31, 66/640-689.
1 + félszobás egyszintes társasház
eladó. 20/395-40-33.
Békésen 3 + 2 félszobás központi gázés vegyestüzelésű családi ház kertvárosi
részen áron alul eladó. 30/411-08-57.
Ház eladó a Sas u. 7. szám alatt. Ugyanitt
5x6 m-es fólia vázzal együtt eladó. Tel.:
66/414-919.
Széchenyi tér 11-ben 3. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/395-96-92.
Erkel u. 6. alatt családi ház eladó. Érd.:
30/395-96-92.
Békéscsabán, a Penza lakótelepen kétszobás lakás eladó, az Árpád fürdő mellett. 30/355-74-29.
Kamuton új állapotú kocka családi ház
eladó. 20/933-15-13.
Régi építésű, összkomfortos családi ház
Békésen eladó. 30/590-69-38.
Központhoz közel ház nagy udvarral eladó
vagy tömblakásra cserélhető. Tel.: 30/
380-47-67.

Apróhirdetések
Kamuton vállalkozásra alkalmas új állapotú, háromszobás kertes ház beköltözhetően eladó. 20/933-15-13.
Két év félszobás családi ház eladó a
Kispince utca 5/1. alatt. Garázs van. Tel.:
70/222-75-37.
Hajnal utcában ház eladó. 66/634-293.
Petőfi utcában tetőtér-beépítéses, dupla
fűtéses 120 m2-es ház áron alul eladó.
30/355-24-38.
Békésen egyszobás, összkomfortos
kertes ház eladó. 30/78-61-097.
Fáy utcában felújított, földszinti, 1 + 2
félszobás lakás azonnal beköltözhetően
eladó. Tel.: 30/518-07-28.
Lebontásra ház eladó. Érd.: 66/415-380.
Nagykertben tanya eladó. 30/505-51-30.
Ótemető u. 16. alatti ház eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 70/314-22-55.
Háromszobás családi ház 1130 m2 telken
eladó a Kispince utca 3. alatt. Tel.: 66/
410-323.
Újvárosi részen kertes ház eladó. 80%ban kész, érvényes tervrajzzal, kivitelezve.
70/354-89-40.
Főtérhez közel 1000 m2-es telken ház
bontásra eladó. Tel.: 30/380-47-67.
Békésen a Karacson jó állapotú, negyedik
emeleti lakás eladó. Érd.: 70/458-09-23.
Kamuton 2,5 szobás, fürdőszobás, gázés vegyestüzelésű ház áron alul sürgősen
eladó. 70/539-09-40.
Bercsényi u. 5. alatti 1081 m2-es építési
telek, rajta lebontandó házzal eladó. Érd.:
20/347-23-95.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Két nagyszobás, egyedi gázfűtéses ház
eladó nagy kerttel. Állattartásra alkalmas.
Kecskeméti u. 51.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen parasztház eladó a Tóth utcában. Áron alul, 2,9 millió Ft-ért. Érd.: 30/
95-22-466.
Táncsics u. 8. alatti régi típusú családi ház
eladó. Irányár: 3,8 millió Ft. Tel.: 30/43992-62.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Békésen a Hargita utcában eladó kétszobás, összkomfortos régi típusú ház.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 20/474-40-93.
Ház eladó a Szélső u. 49. alatt 5 millió Ftért. 30/239-22-95.
A Szendrei utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház eladó. Ár: 5 millió Ft.
Tel.: 30/667-45-84.
Veres Péter téren V. emeleti lakás eladó.
Szigetelt, műanyag nyílászárók, új radiátorok, egyedi fűtés, alacsony rezsi. Ár: 5
millió Ft. 70/233-04-74.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és félszobás, összkomfortos családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Egyszobás, nagy erkélyes, első emeleti
lakás panoráma kilátással eladó a Vásárszélen. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/5549-424.
Két utcára nyíló telken kétszobás, nagykonyhás, összkomfortos ház eladó az Irányi u. 46. alatt. Irányár: 5,9 millió Ft. Tel.:
66/634-570, 30/528-38-61.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Békésen családi ház eladó. Két szoba,
nappali, fürdőszoba, vegyestüzelésű- és
gázkazán is van. Melléképülettel és garázzsal. Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.: 20/
943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kockaház eladó 11,7 millió Ft-ért. 20/555-78-37.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: ÁPRILIS 1. KEDD 12 ÓRA.

Békésen összkomfortos kertes ház eladó.
Négy szoba, 3 garázs, melléképületek. Ár:
14,9 millió Ft. Érd.: 30/95-22-466.

KIADÓ INGATLAN
Békésen kétszobás, 57 m2-es lakás kiadó.
Érd.: 30/219-97-05.

KERT
Eladó 1383 m2-es kert a Malomasszonykertben 9 m2-es kőépülettel. Ásott kút, villany van. Érd.: Deák F. u. 91. Tel.: 30/56377-27.
10 kvadrát lucernaföld nyári használatra
kiadó kövesút mellett, a Jégvermi kertben.
Tel.: 66/414-262.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Kétütemű Robi 151 motor és gyári utánfutó eladó. 66/643-416.
Elektromos rokkantkocsi és BMX férfi
kerékpár eladó. 30/590-69-38.
Használt Lady utánfutóhíd eladó. 70/53909-40.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
30/97-77-600, 70/520-57-31.
Négykerekű rokkantkocsi jó állapotban
eladó. 30/300-05-19.
Francia háromszemélyes műanyagcsónak
eladó. Irányár: 85 ezer Ft. 30/492-09-84.
Tárcsafékes, egysebességes, irányjelzős
robogó eladó. Damilos benzines fűnyírót
beszámítok. 66/739-890.

ÁLLAT
Díszbaromfi tyúkot, japán tyúkot keresek
megvételre. Tel.: 30/433-79-89.
Előnevelt és napos csirke eladó. Raktár u.
24. Tel.: 70/881-93-00.
2 db hasas kecske eladó. Érd.: 30/43738-80.
Néma kacsák eladók. 30/72-78-939.
Fiatal selyemkakasok eladók. 66/414-889.
Keresek keltetőgéphez japán-, gyöngyös-,
kacsa- és libatojásokat. 20/472-96-58.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Nyolchónapos japán tojótyúk és kakas
eladó. Tel.: 30/321-35-52.
Vágásra barna tyúkok eladók. 30/592-64-65.

TÁRSKERESÉS
174/67/40 éves férfi keres hölgyet 30-55
év között tartós kapcsolatra. SMS! 20/
501-93-30.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Békésre és környékére keresünk számlaképes üzletkötőket távközlési szolgáltatások értékesítéséhez. Érd.: 20/330-90-70
„B” kategóriás jogosítvánnyal és kereskedelmi gyakorlattal rendelkező értékesítőket keresünk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címen:
depo19@family-frost.hu.
Békési építőipari kereskedésbe keresünk
targoncavezetői gyakorlattal rendelkező
megbízható férfi munkaerőt, illetve irodai
adminisztrátornak hölgyet. 30/299-06-21.

EGYÉB
400 literes és 250 literes fagyasztószekrény eladó Békésen. 70/459-07-94.
Hordozható csempekályha eladó júliusig
garanciával. Tel.: 70/367-08-14.
Alig használt 16-os kislány kerékpár
eladó. Érd.: 30/973-29-64.
2 db Camping kerékpár eladó. Tel.:
30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/43379-89.
200 literes alumínium vagy horganyzott
hordót keresek megvételre. Tel.: 30/ 43379-89.
120 literes. Fjord hűtőszekrény eladó.
66/414-889.
Rotakapához kereket, jó állapotú légpuskát keresek reális áron. 20/472-96-58.
Svájci masszázsfotel eladó. 30/514-04-68.
Brevi típusú fekete-narancs színű multifunkciós babakocsi (ülő-, fekvőkocsival,
bébihordóval) eladó. Érd.: 30/32-49-887.
Tojótáp eladó. Érd.: 20/322-90-50.
Kis szerszámos, halászfelszerelés, benzines japán permetező, száraz rozé,
félédes vörösbor eladó. Tel.: 66/412-955.
Marhatrágya jutányos áron elvihető a
Sebők kertből vagy jószág-, esetleg takarmánycsere érdekel. Érd.: 30/200-93-84.
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.

Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
60x120 cm-es KOKO kókuszmatrac, jó
állapotban eladó. Érd.: 30/414-87-95.
Eladó: jó állapotú férfi mountain bike
bicikli, jó faasztal disznótorosnak. Tel.:
30/321-35-52.
Benzinmotoros permetező, elektromos
terménydaráló eladó. Tel.: 30/626-14-31.
5 kisláda Cleopátra vetőmagburgonya, és
jó minőségű tavaszi fokhagyma eladó.
Tel.: 30/570-11-44.
1,5-2 méteres örökzöldek, páfrányfenyők
eladók. Tel.: 30/626-14-31.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, ajtók, ablakok, konvektorok,
beton kútgyűrű, malmi kocsik, kétkerekű
tolókocsi, 1000 literes ivóvizes műanyagtartály. 20/47-29-658.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma és sok más
szobanövény. Érd.: 30/739-62-58.
Búza, kukorica eladó. Érd.: 66/410-204.
Észak-erdélyi kiránduláshoz 2-3 útitársat
keresek. 30/94-55-433.
Naiman többfunkciós varrógép, használt
zománcozott 160 cm-es fürdőkád, félig
üvegezett ajtólap (200x90 cm), elektromos szegélynyíró. Érd.: 66/634-207.
Száraz helyen tárolt kisbálás szalma
eladó. Érd.: 70/361-98-60.
MTZ sorművelő kerékgumival eladó.
70/583-33-04.
Eladók: háromfázisú villanymotorok, benzines szivattyú, hidraulika csövek, férfi
kerékpár, mestergerenda, betongerenda,
locsolócsövek. Tel.: 66/412-862.
Eladó: japánok, légpuska, teakályha, rézkilincsek, mosogatótálca, számítógép, bakancsok, XXL pufajka, Stihl karbonláncok.
Érd.: 30/827-59-97.
Építkezésből kimaradt járólap díszburkolat
eladó. 30/94-55-433.
Légterápia jó állapotban reális áron eladó.
Érd.: 30/35-71-843.
Háromkerekű kerékpár újszerű állapotban
eladó. Érd.: 66/415-467, 70/616-48-65.
Rózsatövek eladók. 30/32-42-111.
JSV és Viharsarok üzletrész eladó. 30/
592-64-65.
Zepter gyártású levegőtisztító garanciával
eladó 250 ezer Ft-ért. Érd.: 30/393-18-09.
Hatvanas évekbeli konyhaszekrény eladó,
alul háromajtós, felül vitrines. 30/251-92-99.
Rossz akkumulátort, háztartási gépeket,
tollat, hagyatékot veszek. 30/837-01-25.
Használt és új minőségi paplan és párna
eladó. 30/94-55-433.
Eladó: 3 db íróasztal, vezetékes gáztűzhely, kis ruhásszekrény, hősugárzó. Érd.:
30/95-22-466.
Egymásba illeszthető könyvespolc eladó
(4 db). Tel.: 30/251-92-99.
B30-as tégla és férfi kerékpár eladó.
70/771-12-34.
Kisebb javításra szoruló asztali sparhert
eladó nagyon olcsón. 30/321-35-52.
Eladó 60-as évekbeli „Erzsébet” sötétbarna színű hálóbútor (2 ágy, 2 szekrény).
Tel.: 30/251-92-99.
Őrölt édes és erős fűszerpaprika termelői
áron eladó. 30/94-55-433.
Keresek antik fakanapét. 30/592-64-65.

Noteszek
készültek a
Svédasztalon
A könyvkötő szakmájú Baji
Lászlóné Icu vezetésével rendhagyó Irodalmi Svédasztal zajlott a Püski Sándor Könyvtárban a minap. Az irodalmi önképző kör tagjai saját használatra noteszt készíthettek vászon félbőrkötéssel. Bajiné Icu a
könyvtár
munkatársaként
gyakran köti újra az értékes,
ám elhasználódott olvasnivalókat, és mint elmondta, az efféle szolgáltatás rövidesen elérhető lesz a békési lakosoknak is.
Az élvezetes kézműveskedés után Liszkai Mária Danica
békési témájú novelláiból olvasott fel kettőt az Irodalmi
Svédasztal háziasszonya, Szilágyiné Szabó Ágnes.
A következő összejövetel április 23-án lesz, ekkor József
Attila költészete kerül terítékre.

Minden ember természetéből fakadóan élvezi, ha hozzájárulhat mások jólétéhez – ha ezt saját akaratából teheti meg.
/Marshal Rosenberg/
Elsősorban is köszönetet mondunk azoknak az önkénteseknek, akik felismerték magukban az emberi természetből fakadó önkéntes segítőszándékot. Nélkülük nem tudnánk megvalósítani közös céljainkat, az oktatás, az egészségügy valamint a szociális területen. Jelenleg 72 fő önkéntes dolgozik, segít, rászoruló embertársainkon: Békés (36
fő), Tarhos (4 fő), Kamut (13 fő), Bélmegyer (5 fő), Murony
(14 fő) településeken. Az önkéntesek száma a szociális területen a legmagasabb.
Az önkénteseink 4251 önkéntes órát teljesítettek.
Túl vagyunk az első féléven, amiben mi magunk, az
Önkéntes Pont munkatársai is sok-sok tapasztalattal gyarapodtunk. Ezeket a tapasztalatokat felhasználva vágunk
bele a következő időszakba.
Terveink szerint folytatjuk a drogprevenciós programot
Békésen és Dobozon a Wenckheim Alapítvánnyal közösen.
Egészségmegőrző és -tanácsadó előadást szervezünk
Kamutra. Figyelünk önkénteseinkre is, így mentális tanácsadásra kerül sor tavasszal nekik. Természetesen az ingyenes ételosztás sem marad el. Tarhoson, áprilisban önkéntes toborzásra kerül sor, valamint a már dolgozó önkénteseink Szent-György napi majálison segítenek a szervezők.
Májusban „Önkéntesek hetét” szervezünk. Alig várjuk,
hogy átadják az Ótemető utcai Bóbita óvodát, mert ott is
számíthatnak az önkénteseink munkájára, akik segítenek a
takarításban, beköltözésben.
Ezek az eddig eredményeink és a terveink.
Az Önkéntes Pont munkatársai

Ismert énekes városunkban
Az egyik tévés tehetségkutatóból megismert Mé száros János Elek operaénekes lép fel június 23-án Békésen, a Békés-tarhosi Zenei
Napokon – tudta meg la-

punk. A koncert a KÉSZ helyi szervezetének ötlete alapján, a KÉSZ, a kulturális
központ és a református
gyülekezet közös támogatásával valósulhat meg.

Berill Ékszer és Zálogház
TAVASZI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!
Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Számos új modell érkezett!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez
kedvezô
ô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt, csökkentett költségekkel.
Záloghitel akár 5500 Ft!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!
Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.
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A közeli napokban rendezték meg a Femus 2014 Zeneművészeti Fesztivált Szabadkán. Ez a fesztivál egyben egy
nemzetközi verseny is volt,

vátország, Magyarország és
Szerbia – 112 tanulója jelentkezett a nemzetközi megmérettetésre. A kiváló produkciókat háromtagú szakmai zsűri

A felvételen a nemzetközi versenyen jól szereplő békési zenésztehetségek, Oláh Kristóf László és Gyöngyösi Zsuzsanna felkészítő
tanáruk, Demjén Gábor és Bereczki Julianna, aki a versenyen zongorán működött közre.

amelyen a környező országok
fuvolát, klarinétot és szaxofont tanuló növendékei mérhették össze hangszeres tudásukat. Idén négy ország –
Bosznia-Hercegovina, Hor-

értékelte: Tomislav Žužak
szaxofonművész Horvátországból, Romos Zsolt fuvolaművész Magyarországról és
Alexandar Tasič klarinétművész Szerbiából.

A zenei versenyen a békési
Alapfokú Művészeti Iskolát
két szaxofonos tanuló, Oláh
Kristóf László és Gyöngyösi
Zsuzsanna képviselte. A kitartó munka és szorgalmas gyakorlás eredményeként szép
díjak születtek. Oláh Kristóf
László korcsoportjában I. díjat
kapott
ezüstminősítéssel,
Gyöngyösi Zsuzsanna pedig
korcsoportjában legmagasabb
pontszámmal, az I. díj aranyminősítést érdemelte ki. A
fesztivál záró momentumaként a szabadkai városháza
dísztermében került sor a gálahangversenyre, melyen minden hangszerből és korcsoportból a legkiemelkedőbb,
aranyminősítést kapott I. díjas versenyzők mérhették
össze ismét tudásukat. Gyöngyösi Zsuzsanna az összesített
versenyen kiérdemelte a zeneművészeti fesztivál III. díját
is. A gyerekek felkészítő tanára, Demjén Gábor tanári különdíjban részesült.

Hirdessen a kéthetente megjelenő,
24 ezer személyhez eljutó BÉKÉSI ÚJSÁG-ban!
Telefon: 30/432-20-30.

Egy nyelvet beszélünk
ISMERJÜK A CSÍNJÁT-BÍNJÁT
A csín szót már ritkán használjuk, csak
olyan szószerkezetekben – frazémákban,
mondá a művelt ógörög -, amelyeket nem
változtatunk, például: ismeri a dolog csínjátbínját (a megfelelő fortélyokat). Az, hogy a
szó ugyan magas hangrendű, mégis mély
toldalékot kap (csínját, nem csínjét mondunk), arra enged következtetni, hogy régen
megvan a magyar nyelvben – még ha nem is
a finnugor alapszókincs része, hanem szláv
átvétel, a „csinál” ige származéka. Ha már a
külcsínnél tartunk (nicsak, itt meg magas
hangrendű a toldalék…!), van egy képzett
alakja is: a csinos. A jelentését nem kell
magyarázni, az eredetét azonban igen: a csín
ugyanis nem szépséget jelentett régen,

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK MÁRCIUS 25. – ÁPRILIS 8. KÖZÖTT
Március 26. szerda 16 óra
Kertbarát Kör klubfoglalkozása.
Nyugdíjasok Háza
Március 28. péntek 16 óra
Ízből ötös szakkör óvodásoknak és szüleinek.
Ezúttal Dominó szelet készíthető. A részvétel
ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges.
Kulturális központ

HÉTVÉGE

Március 28. péntek 18 óra
„Természetesen az egészség felé” szakkör. Téma
a víz.
Kulturális központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGIATAKARÉKOS ÁTALAKÍTÁS BÉKÉS VÁROS INTÉZMÉNYEIBEN
Békés Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a KEOP 5.5.0/A/12 jelű
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása elnevezésű
pályázati felhíváson. A pályázati támogatás összege 246 939 422 Ft. A program keretében az önkormányzat kilenc ellátási helyének energiatakarékos felújítása valósul meg.
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika
teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, a magas energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.
A projekt megvalósítására alapvetően azért van szükség, mert az épületek életkorából fakadóan elkerülhetetlen a fűtési rendszer, a szigetelés és a még ki nem cserélt nyílászárók felújítása, korszerűsítése. Mivel
az épületek többsége egész évben-használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmények korszerűek és energiatakarékosak legyenek. Összességében elmondható, hogy az
épületek energetikai állapota korszerűtlen, nem felelnek meg az előírásoknak, korszerűsítésük régóta várat
magára, és jelentős energia megtakarítással járó korszerűsítések végezhetők el az épületeken.
A projekt összesen kilenc helyszínen valósít meg korszerűsítést, ami a nyílászárók cseréjét, tetők és
falak utólagos hőszigetelését, valamint fűtési rendszerek korszerűvé tételét jelenti. A beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a kivitelezők kiválasztása megtörtént és az időjárástól függően a megvalósítás is megkezdődött.
Bízunk benne, hogy a fejlesztések a dolgozók és az intézményt igénybevevők számára is vonzóbb környezetet teremtenek majd és hozzájárulnak a kitűzött környezetvédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez.

Békés Város Önkormányzat
Cím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Telefon: +36 (66) 411-011
E-mail: info@bekesvaros.hu
Honlap: www.bekesvaros.hu

hanem rendet, rendezettséget. Ahogy ez
utóbbi két szó vonatkozik a külsőre és a belsőre egyaránt, ugyanúgy „viselkedett” a csinos szó is, tehát nem csupán a formás alkatot, hanem elsősorban a takarosságot, igényes, rendezett megjelenést jelölte. Csínnak
nevezik egyébként Békésen például a tetőcserép vájatát (nútját), amivel a másikhoz
illeszkedik. A csín szó a nyelvújítás idején
már elavulófélben volt, a hullám szóhoz
hasonlóan Kazinczy kapcsolta vastüdőre
(„Íz, csín, szín vagyon a versben…”), a szó
származéka, a csintalan viszont a XIII. század óta él és virul, így – nyelvtanilag legalábbis - bátran lehet csintalan az, aki csinos.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Március 29. szombat 16 óra
Nefelejcs Díjátadó ünnepség.
Galéria

Április 3. csütörtök 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Muronyi kultúrház

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Nemzetközi versenyen
két békési szaxofonos

Április 5. szombat 10 és 14 órától
Az „Én hangom” énekverseny elődöntője.
Bővebben a címoldalon.
Április 5. szombat 11 óra
Békési TE I. – Pénzügyőr SE extraligás asztalitenisz-mérkőzés.
Sportcsarnok
Április 6. vasárnap 8-12 óra
Kisállat és díszmadár börze.
Piac
Április 6. vasárnap 18 óra
Békési NKTE - Kétsopronyi SE női bajnoki
kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Április 7. hétfő 17 óra
Matuz Gergely fuvolaművész önálló estje. A
belépés ingyenes.
Kulturális központ

Az Alföldvíz Zrt. közleménye
Ezúton értesítjük a tisztelt
lakosságot, hogy április 11-16a között társaságunk ivóvízhálózat mosatást végez Békés
város ivóvíz-hálózati rendszerén. A hálózatmosatási munkálatok során időszakosan

nyomáscsökkenést
lehet
tapasztalni az egyes településrészeken, illetve a nappali időszakban rövid, 1-2 órán át
tartó vízhiányra lehet számítani. A mosatást követően az
adott szakaszon a víz zavaros

lehet, ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át
folyatni a csapokat, amíg
kitisztul a hálózat.
A mosatás időszakában felmerülő kellemetlenségekért
megértésüket kérjük.
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Kerékpáros teljesítménytúra
A Körösök Régió Természetjáró Egyesület május 3-án
kerékpáros teljesítménytúrát

Kis híján az országos
döntőben a békésiek

mail címen. Békés Kártya
tulajdonosoknak további kedvezményt adnak.

Horgász
szemmel

Március 7-én Törökbálint
adott otthont a 26. alkalommal megrendezett Játékos

Iskola csapata a Karcagon
elért országos elődöntőjén
megszerzett második helyé-

két helyezett kvalifikálta
magát az országos döntőbe.
A békésiek nagyon nagy küz-

Sportverseny elnevezésű versenysorozat egyik országos
középdöntőjének. Öt körzet
2. helyezettjei, így a békési
Dr. Hepp Ferenc Általános

vel érkezett. A 2-3-4. osztályos lányok és fiúk csapatai
tíz játékszámban mérték
össze tudásukat. A törökbálinti versenysorozaton az első

delemben a dobogó legalsó
fokán végeztek, így harmadikként éppen csak lecsúsztak az országos döntőről.
Lakatos Gyula

Május 3-ára hirdettek teljesítménytúrát.

rendez 40, 70 és 100 kilométeres távon. A túrák Dánfokról indulnak, a cél pedig az
újvárosi sörözőnél lesz. Nevezni lehet a helyszínen vagy
kedvezményesen április 19-ig
előzetesen a korte@uw.hu e-

A túrát sikeresen teljesítők
emléklapot, kitűzőt és meleg
ételt kapnak.
Bővebb információ kérhető:
Szombat Mónika főszervező
30/47-55-181, Szombat Ilona
30/822-33-15.

Új honlap a békési fürdőről
A „Békési Fürdőért” Közalapítvány
egyéves ingyenes internetes megjelenést nyert
a Néró Média Kft. által kiírt pályázaton.
Mostantól a békési fürdőről és a fürdőfejlesztést
közadakozásból támogató közalapítványról
naprakész információkat olvashatnak
a www.bekesifurdoert.neromedia.hu honlapon.
Támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával
A „Békési Fürdőért” Közalapítványt!
Adószáma: 18386169-1-04

Női kéziseink
tavaszi meccsei
A Békési Női Kézilabda Torna Egylet 2013/2014-es szezonjának tavaszi bajnoki mérkőzései:
Március 25. kedd 19:45 Békési NKTE - Gerlai SE
Április 6. vasárnap 18 óra Békési NKTE - Kétsopronyi SE
Április13. vasárnap 16 óra Békési NKTE - Nagyszénási SE
Április 20. vasárnap 19:45 Békési NKTE - Felföldi ISE
Április 27. vasárnap15 óra Békésszentandrási SE - Békési NKTE
Május 4. vasárnap 16 óra Békési NKTE - Gyomaendrődi NKSE
Május 11. vasárnap 16 óra Sarkadi SE - Békési NKTE
Május 18. vasárnap 19:45 Békési NKTE - Mezőberény SDSE
Május 25. vasárnap 18 óra Füzesgyarmati SE - Békési NKTE
Június 1. vasárnap 16 óra Békési NKTE - Kondorosi NKK

A refié a legjobb
fiú kosárcsapat
A közelmúltban Mezőtúron járt és hírnevéhez mélóan
remekül szerepelt a Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium fiú
középiskolás kosárlabda csapata – tájékoztatott Békési
Rita testnevelő tanárnő. Az
ország 13 legjobb fiú csapatai
közül városunk iskolájának
csapata nyerte el az országos
református iskolái között
2014-ben zajló vesenyben a
legjobb kosárlabda csapatainak járó kupát.

A torna öt legjobb játékosa
közé választották a békési
kosárlabda-csapat egyik tagját, Kopanyicza Andrást, illetve az egész bajnokság legtechnikásabb játékosának járó díj
is Békésre kerül, mivel azt
Nagy Csaba hozhatta haza.
A csapat tagjai voltak: Balog
Gábor, Bondár Tamás, Budai
Gábor, Fehér Zsolt, Kelemen
Norbert, Kopanyicza András,
Nagy Csaba, Pataky Ádám,
Sós Bence, Sós Gergő, Tóth
Csaba, Vámos László. A csapat edzője: Balog Lajos.

A kilencvenes évek elején
még a házi készítésű etetőanyagokkal való kísérletezés
korszakát éltük. Jómagam is
sokat próbálgattam ekkoriban,
számos versenyre vittem magammal ilyen házi készítésű
etetőanyagot, sőt a mai napig
indulok ilyenekkel. Nagyon
fontosnak tartom a frissen
készített etetőanyag friss aromáját, hiszen ennek van a legjobb csalogató hatása. Rengeteg versenyen próbára tettük a
mixeket és kialakult a nyerő
keverék. Úgy vélem, hogy ennek az eredményes horgászatban kulcsszerepe van, az etetőanyag összetevője a horgászatomat legalább 50 százalékban
meghatározza. Főbb összetevők: keksz és egyéb sütőipari
melléktermékek, mézeskalács
aromája és ragasztó hatása,
kukorica pirított formában
darálva. Az olajos magvakba
van a titkos összetevő: nélkülözhetetlen a pirított és darált
kendermag. Ennek a legnagyobb a csalogatóhatása. Szerencsére ezek az összetevők
kereskedelmi
forgalomban
kaphatók. Az etetőanyaghoz
kb. 10-20%-ban használok pirított kendert, ennél többet
nem érdemes, mert nem fog
kellően tapadni. Az így összeállított etetőanyagot minden
horgásznak ajánlom, aki sikeresen akar halat fogni.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG
– kéthetente házhoz jön!

A SZERZŐ FELVÉTELE.

ARCHÍV FELVÉTEL.

A PIRÍTOTT MAGVAK

Egyre jobb az asztalitenisz
utánpótlásunk
Orosházán a közelmúltban rendezte meg a
Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség a megyei
serdülő versenyét. A Békési TE fiatal tehetségei jól szerepeltek: a lányok egyéni versenyében Molnár Dóra harmadik lett. Ugyanő
Balogh Ágnes Kyra partnereként ezüstérmes a
lányok párosainak versenyében.
Balogh József vezetőedző örömmel újságolta, hogy a tudatos utánpótlás-nevelő munkájuk eredménye immár az ilyen megyei megmérettetéseken is megmutatkozik.
További jó hír a klub háza tájáról, hogy a
Békési TE extraligás férfi asztalitenisz-csapata harmadik lett a 2013. év legeredményesebb Békés megyei csapatai között. „Az év
Békés megyei sportolója” díjat több mint
hatvantagú zsűri szavazatai alapján a Békés

2013-ban a harmadik legeredményesett csapat
Békés megyében a Békési TE extraligás férfi asztalitenisz-csapata.

Megyei Hírlap kezdeményezésére adják át
minden esztendőben. Idén a díjátadó helyszíne városunk volt.
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