2018. március 27.  XXVI. évfolyam 6. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
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Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz:
A HAZA MINDEN ELŐTT.
(Kölcsey Ferenc)

Több mint 820 millió forint értékben valósulhatnak meg épületenergetikai fejlesztések Békésen – ismertették nemrég. A bejárásra az energiaügyért felelős államtitkár is eljött. 
Bővebben a 3. oldalon

Béla országgyűlési képviselő a
Széchenyi téren tartott március
15-i megemlékezésen. Az ünnepi szónok kiemelte továbbá az
1848-49-es forradalom és szabadságharc kapcsán azt is, hogy
„170 esztendő még a történelem végtelennek tűnő szalagján is komoly lépték. Ennyi idő
alatt mi, magyarok megmutattuk, hogy még két világégésen,
békediktátumokon, gazdasági

Rekordszámú induló
Békés megye négy választókerülete közül a békési székhelyű 2-es számúban indul a
legtöbb egyéni országgyűlési
képviselőjelölt. A méretes választási paksaméta 30 nevet
fog tartalmazni április 8-án
(amennyiben nem lesznek vis�szalépések). Ennyi 500 szabályos ajánlást összeszedni képes
személyt vett nyilvántartásba
a választási iroda. A békéscsabai körzetben egyébként 19, a
gyulaiban 24, az orosháziban
pedig 29 országgyűlési képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba, és a megyében még öt-

vennek az indulását elutasították vagy visszaléptek.
A kampány február 17-e óta
tart. Kampánycsend nincsen,
tehát akár a szavazás napján is
lehet bizonyos módokon kampányolni. A voksoláshoz magyar hatóság által kiállított
személyi igazolvány vagy vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya szükséges, és amennyiben lehetséges, mindenki vigye magával a választási értesítőjét.
A Békés és környéki választókerületben indulók neveit a 3. oldalon közöljük.

Ünnepi beszédet március 15-én
Dankó Béla mondott.

Minden olvasónknak békés húsvétot kíván
a Békési Újság szerkesztősége!

és politikai válságok során túl is
megerősödhet egy modern, polgáriasult nemzet.” A képviselő felidézte, hogy 1848. március
15-én a pesti utca éppúgy, mint
a magyar vidék a forradalom, a
nemzeti önrendelkezés lázában
égett. Éppen úgy mint akkor,
ma is a vidék kezében van tehát az események kiteljesedése,
a közös ügy valódi sikere.
(Folytatás a 3. oldalon)

Új orvosi készülék a Rendelőben
Közel tízmilliós fejlesztés valósulhat meg a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett úgynevezett ösztönző támogatásból.
Ebből a pénzből nemrégiben
új, 38 csatornás EEG (elektorenkefalográf) készüléket
vásárolt az intézményt irányító menedzsment a neurológiai szakrendelés számára a korábbi, húsz éve használt helyére 4,2 millió forint
értékben, továbbá lecserélték

Fotó: Gazsó János.

- A magyarság Szent István
óta példás befogadó és támogató nemzetként állt helyt itt,
a keleti végeken. Ám ma, egy
irányított és jól megszervezett
migrációs válság hullámai közt
csak azt a választ adhatjuk a
bennünket fenyegető veszélyre, mint amit egykor a töröknek vagy a tatárnak: az önvédelem és a kereszténység helytállását – fogalmazott Dankó

Fotó: GA-Pix Fotó.

A márciusi ifjakra emlékezve

Április utolsó hétvégéjén új rendezvénnyel lép
a nyilvánosság elé a Nefelejcs Egyesület. A
Piroslábas Dínomdánom április 28-án egész napos kikapcsolódást kínál az érdeklődőknek.
Folytatás a 4. oldalon

Dr. Wagner Erzsébet neurológus főorvos (balra) elmondta, hogy az új,
modern EEG eszközt minden nap használják a szakrendelésen, leginkább az epilepszia kiszűrésében nyújt segítséget. Balról Erdélyi Imola
igazgatóasszony.

a laboratórium közel negyvenéves teljes bútorzatát, és
folyamatban van egy korszerű sebészeti ágy beszerzése,
amelyen kisebb beavatkozások elvégzésére is lehetőség
nyílik majd – ismertette a
részleteket a Békési Újságnak
Erdélyi Imola igazgató.
Elmondta, hogy minden lehetséges forintot igyekeznek a
betegforgalom mutatóit és az
orvosszakmai szempontokat
figyelembe véve eszközfejlesztésre fordítani.
(Folytatás a 7. oldalon)

Zenetanár és cégvezető
kapta a Nefelejcs Díjat
Matajszné Szőnyi Graciella zenetanárt és amatőr festőt kiemelkedő pedagógusi munkájáért, míg
Barkász Sándor cégvezetőt kultúrapártoló tevékenységéért jutalmazta 2018-ban Nefelejcs Díjjal
a Nefelejcs Egyesület tagsága. A díjakat a Galériában március 24-én adták át ünnepélyes körülmények között, melyre prominens személyes is eljöttek. Dankó Béla országgyűlési képviselő külön
is köszöntötte a díjazottakat és méltatta a hagyományőrzésben elöljáró Nefelejcs Egyesület munkáját. Az idei kitüntetetteknek összeállított színvonalas műsort hangszeres zenészek, táncosok, versmondó és egy meglepetés kórus adta. Az alapfokú
művészetoktatási intézményben hosszú évtizedek
óta ütőstanárként dolgozó Szőnyi Graciella életútját Deákné Domonkos Julianna intézményvezető

ismertette. A helyi közéletben élénk szerepet betöltő Barkász Sándor méltatását dr. Pálmai Tamás
alpolgármester fogalmazta meg és olvasta fel.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

A lapszám üzenete

A 2018-as két Nefelejcs Díjas: Matajszné Szőnyi
Graciella és Barkász Sándor.
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!
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fizetett hirdetmény

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
www.minositetthitel.hu
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Ügyeletes gyógyszertár
március 24-31.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
április 1-7.
Levendula Patika (Csabai u.)
április 7-14.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
A gyógyszertári ügyelet
Hétfőtől-péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között vehető
igénybe. Egyes patikák szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Nem kaptunk jelentést.
Elhunytak
özv. Budai Istvánné Makra Zsuzsanna (86 évesen), Gál Istvánné Szabados Margit (68), Kovács János Gábor (68), özv. Fodor Sándorné Püski Julianna
(89), Szabó Mátyás (84, Bélmegyer), özv. Herpai Gáborné Both
Anna (87), Balog István (68).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

A márciusi ifjakra
emlékezve
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar kormány 2010 óta
következetesen kitart nemzeti
érdekeink és az európai értékrend képviselete és érvényesítése mellett - tette hozzá az ünnepi szónok, Dankó Béla országgyűlési képviselő a városi megemlékezésen megjelent mintegy 300-350 személy előtt.
Később színvonalas műsort adott Szemerédi Bernadett és Nagy Róbert színművész. Végül koszorúzás zajlott. Közhivatalok, közintézmények, nemzeti kisebbségi
önkormányzatok, civil szervezek és politikai pártok képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a Forradalmi
Emlékműnél. 
Sz. K.

Épületenergetikai bejárás
államtitkári látogatással
Több mint 820 millió forint értékben valósulhatnak
meg épületenergetikai fejlesztések Békésen – ismertette a napokban tartott sajtótájékoztatón Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője.
Hozzátette, hogy a városba
2014 óta eddig 7 milliárd 331
millió forintos EU-s támogatás
érkezett, az önkormányzat a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programon 3,5 milliárd forintot nyert el.
Izsó Gábor polgármester a
részletekről elmondta, hogy a
beruházások eredményeként
megújulhat mások mellett a
Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdő legnagyobb
épülete. A békési köznyelven
Rendelőintézetként nevezett,
1969-ben átadott épület külső
szigetelést kap, cserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, és napelemeket szerelnek
fel. Mindez mintegy 400 millió
forint értékű fejlesztést jelent.
Izsó Gábor elmondta még,
hogy további 300 milliós ös�szegben megvalósul a kulturális központ védett épületének

A sajtótájékoztatón a Rendelőintézetben készült felvételen balról
jobbra Aradszki András államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor polgármester.

energetikai felújítása is. Ezeken
kívül még 35 önkormányzati
épületben történik teljes vagy
részleges energetikai korszerűsítés, ami legfőképpen napelemek felszerelését és üzembe
helyezését jelenti majd. Mindez városképi szempontból is jelentős – tette hozzá.
A bejárásra városunkba érkezett Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár. A
sajtó előtt arról beszélt a Rendelőintézetben, hogy közel 500
milliárd forintot költenek or-

Egyéni képviselőjelöltek az április 8-i
országgyűlési választáson
a Békés megyei 2. számú egyéni választókerületben
Név
Jelölő szervezet
1. Ásós Tibor 
Magyar Cigánypárt
2. Babinszki Bence 
Momentum Mozgalom
3. Balogh Mónika 
Tenni Akarás Mozgalom
4. Balogh Sándor Nemzet és Béke
5. Bátori Tilla Beáta Net Párt
6. Bencsik Mihály LMP
7. Béres József Rend Párt
8. Csömör Ágostonné 
MEDETE Párt
9. Csuta Éva Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
10. Dankó Béla
Fidesz-KDNP
11. Fábián Csaba János Haza Mindenkié
12. Fábián Kata Ildikó 
Családok Pártja
13. Farkas Rebeka Összefogás a Civilekért Párt
14. Gombos Jenő A Haza Pártja
15. Husvéth Gabriella Kell az Összefogás Párt
16. Jónás Zoltánné Szegényekért Párt
17. Kerekes Anikó Európai Cigányok Demokratikus Párt
18. Dr. Kondé Gábor DK
19. Lakatos Erika Szegény Emberek Magyarországért Párt
20. Mezei Éva 
Magyarországért Demokratikus Párt
21. Mezei Tibor A Mi Pártunk – IMA
22. Oláhné Seres Tímea Mária Demokrata Párt
23. Pereiné Vékony Ilona Összefogás Párt
24. Rádai Alex 
Jó Út Magyar Polgári Párt
25. Rádai Éva  Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt
26. Rádai Jenőné Iránytű
27. Samu Tamás Gergő Jobbik
28. Sarvak-Iván Ildikó 
MIÉP
29. Szilágyi Renáta Hajrá Magyarország!
30. Tóth István Zoltánné Közös Nevező

kel, több tíz személy volt jelen.
A politikust itt is, mint mostanában mindenfelé, elutasítás
kísérte. Egy nő egy órát tett
Vona Gábor elé, amely egy
müezzin hangját utánozta,
egy férfi az iszlámról való kap-

Ellenpont
Pálmai
Tamás

szágosan az energiahatékonyság növelésére. Kiemelten kezeli a kormányzat az olyan beruházásokat, amikor önkormányzati épületek energiakiadásának csökkentését eredményezi
a fejlesztés, mint Békésen is. Az
államtitkár beszámolt még arról, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben vállalt céljaival
jól halad az ország. Ez a széndioxid-kibocsátás csökkentését és
a megújuló forrásból származó
energiák alkalmazásának növelését jelenti. 
Szegfű K.

Szabadtéri
tornapálya létesül
A Nemzeti Sportközpontok tájékoztatása alapján a Békési Önkormányzat beadott pályázat sikeres elbírálást nyert,
így 15 elemes sportpark létesülhet a városban. A szabadtéri tornaparkban saját testsúlyos
eszközök kapnak majd helyet.
Tolódzkodásra, húzódzkodásra,
has- és hátizomerősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas eszközök
esznek kihelyezve. A beruházás a
nyáron indulhat, helyszínként az
Ady utca és a Baky utca sarkán
található beépítetlen területet jelölte meg az önkormányzat.
A testmozgás szerelmeseinek
kedvez még a szintén nyertes
300 millió forintos Zöld Város
uniós projekt is. A megvalósítás
során a város központja korszerűsödik, mindemellett futópálya és újabb sportpark lesz kialakítva a Fáy utcában.


Lakosokkal találkozott a pártelnök
Március 13-án Békés megyei körútja részeként Békésre is eljött Vona Gábor, a Jobbik elnöke és miniszterelnökjelöltje, hogy pártja választási
programját ismertesse. A piacon találkozott az érdeklődők-

Jegyzet

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

csolatáról kérdezte – írta meg
a beol.hu. Vona azt mondta:
azt szeretné, ha Európában
ugyanúgy őriznénk keresztény értékeinket, ahogy ezt teszik az iszlám országokban saját tradícióikkal. A pártelnök

a déli határmenti kerítés megtartását, bérlakásprogramot,
rugalmas nyugdíjrendszert, a
bérek felzárkóztatását, gyárépítéseket, korrupciómentes
ügyészséget ígért Békés megyei körútja során is.

De nevezhetnénk akár
kontrasztnak is azt, ami
alább következik. Láthattuk, olvashattuk, hogy ugyan messze nem hibátlanul - de mit tett a ma regnáló polgári kormány Magyarországért és a magyarságért. Egy orvos kollegám
nekigyürkőzött és nemcsak
az említett pozitív adatokat szedte össze, hanem az
alább felsoroltakat is. Kontrasztként nézzük tehát,
honnan indult ez a kormány
anno, nyolc évvel ezelőtt.
„Mert Gyurcsányék nem
loptak… De megkardlapoztatták és belelövettek
a saját népükbe. Kitagadták a határon túliakat és így
„megvédték” az országot 25
millió romántól. Az államadósság 52 %-ról 84 %-ra,
a deficit 2,8-ról 8-9 %-ra, a
munkanélküliség 12 %-ra
nőtt. Eladósodott minden
és mindenki. Az állam, az
önkormányzatok, a vasút, a
BKV, a lakosság, a kórházak.
Ragyogó elképzelések voltak az egészségügyben kórház-bezárásokkal, vizitdíjjal, botrányos inzultusokig
fajuló kórház-privatizációkkal, patikaliberalizációkkal,
teljesítményvolumen korlátokkal, kötelező széfprogramokkal, több ezer nővér elbocsátásával és 600 milliárd
Ft kivonásával. Fantasztikus
minőségi szintet ért el az
oktatás is a körzetesítéssel, a
pedagógus-elbocsátásokkal,
a szakiskolák bezárásával,
az egyházi iskolák sanyargatásával, a követelményrendszer relativizálásával,
a szülő-gyerek-pedagógus
kapcsolat szétrombolásával,
az egyetemi PPM programokkal, a többmilliós fizetéssel megvett rektorokkal,
a teljesen elértéktelenedett,
hiányos tudást megkövetelő érettségivel, a tanárverésekkel, a semmire se jó egyetemekkel és képzésekkel!
Csődbe vitték a Hajdúbétet,
a Kecskeméti és a Győri Baromfi feldolgozót, ahol tudatosan nem fizették ki a
beszállítókat,
tönkretéve
őket, egyeseket öngyilkosságba hajszolva. Így fosz-

tották ki a Megyeri híd építőinek és a Szeviép alvállalkozóit is. Eltüntettek 160
milliárd Ft-ot 4-es Metró
beruházásánál, több milliárdot a BKV-nál, 300 milliárdosra nőtt a MÁV tartozása. Közben turistaparadicsomok épültek Indonéziában, kastélyokat vettek
Franciaországban, üdülőtelepet Horvátországban, kilószámra az aranyat Dubaiban, egymást végkielégítgették 100 milliókkal, stb.
Az országot tulajdonképpen
a Bankszövetség kormányozta, szipolyozták az államot, a Nemzeti Bankot, a
devizahitel rabságában a lakosságot. Eladtak mindent,
ami nem volt lehegesztve,
MÁV Cargót, MOL-t, repülőteret, MALÉV-et, energia-szolgáltatókat, gáztározót, Postapalotát, Tőzsdepalotát, bankokat, Andrássy úti palotákat. Kormányzásuk alatt az ország az ös�szeomlás szélén álló gazdasági és morális dögkút lett
egy IMF- es gigahitel és az
EU lélegeztető gépén. Innen
jutottunk el oda ahol most
vagyunk.”
Szép, kerek mondatok. S
igaz szagúak, bizony. Ezeket a tényeket is szem előtt
kell tartanunk, mikor szavazunk, választunk. Tudom,
sokak kedélyét borzolják
bizonyos - inkább emberi, mint kormányzati - vadhajtások, amiket április 8-a
után irgalmatlanul le is kell
nyesni, hogy ne sötétítsék el
a jövőt, ne vegyék el a fényt,
ne zavarják meg a látásunk.
Ám most „a lét a tét”. Magunk, gyerekeink, unokáink, határtalan, világvándor
összmagyarjaink, kicsiny,
alig megmaradt Magyarországunk megmaradása a
tét. Azt hiszem, senki józanul gondolkodó ember nem
kívánja valójában azt a káoszt, amit Gyurcsány jósol
egy esetleges ellenzéki győzelem esetén. Hatalmi harc,
marakodás a koncért, minden felépített jó lerombolása, mi várható.
Éppen ezért bíztatok
mindenkit, hogy mozduljon
meg és menjen el, mondja el
véleményét azzal, hogy voksol. Így részese lesz a magyar demokráciának. Magam is ezt teszem, mikor
április 8-án Dankó Bélára és
a Fidesz-KDNP listára szavazok.

Lapterjesztéssel kapcsolatos reklamáció:
66/411-818 (Békési Postahivatal)
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Csendesül... Így „lopta szét” a Fidesz-KDNP
„Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent, a ti
testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” Pál apostol korinthusi 1. levele 6:20.
Különös kérést olvashatunk itt Pál apostol üzenetében,
húsvéti gondolataink nyomán. Szeretné, ha egészen közel kerülhetne hozzánk a KERESZT! Új hangsúlyokra irányítja a figyelmünket! Mi is az az ár, aminek nyomán minden dicsőítés,
testi-lelki cselekedet és gondolat új megvilágításba kerül? Figyelmünk új középpontjába állítja a keresztet, ami ma is sokak számára „botránkozás és bolondság”. Az apostol szerint
tehát nem rendelkezünk kizárólagos joggal fizikai, lelki és erkölcsi erőnk felett, mert Krisztus a vérén, életével váltott meg
minket a Golgotán. Ez az üzenet bűnbánatra szólítja fel a világot. Mindenkit figyelmeztet, hogy „féljék”, azaz tiszteljék Istent, és adjanak „dicsőséget neki”, azaz dicsőítsék. Az Újszövetség eme felhívása az életünkkel való gazdálkodás szent kötelességére irányítja a figyelmünket. Testünk a bennünk lakó
Szentlélek temploma, olvasható az előző igeversben. Vezet és
hív a teremtő igaz imádatára, és figyelmünket a Teremtő Istenre irányítja. Ez a felhívás végül arra is utal, hogy nem gyönyörködhetünk csupán az ünnep pátoszában, vagy taposhatjuk, tékozolhatjuk tovább lábbal Isten e drága ajándékát. És
igen, a kereszt után itt önmagunkra kell gondolnunk. Elgyötört, kizsigerelt, elfáradt, elhagyott, talán már önmagának is
kiszolgáltatott életünkről. „Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.”
Balog Tibor, lelkipásztor

Orbán Viktor több százezer ember előtt mondta el beszédét március 15-e alkalmából a fővárosban, a Kossuth
téren. Kifejtette, hogy április 8-án Magyarország sorsáról
döntünk, nem négy év a tét. Más földrészről érkező idegenek el akarják venni az országunkat. Külső erők és itthoni csatlósaik segítik őket. Így mi nem csak egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket. Egy világtörténelmi fordulóponthoz érkeztünk. Egymásnak feszülnek
nemzeti és globalista erők. Nem vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalomnyi
nemzetközi hálózattal. A jó katona nem azért harcol, mert
gyűlöli azt, aki szemben áll vele, hanem mert szereti azt,
ami mögötte van, szereti Magyarországot. Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, de harcolni fogunk. Európa invázió alatt áll. A mi jelöltünkkel mindenütt egy Soros-jelölt áll szemben. Egységben az erő, egy a tábor, egy
a zászló, és mindenkire szükség van. Gyáva népnek nincs
hazája, de mi ezer év után is itt vagyunk. A magyarok nélkül szegényebb lenne a világ. Nincs okunk félni most sem.
Aki magyar, velünk tart, győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké. A miniszterelnök külön szólt a fiatalokhoz: „Tisztelt magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok. Gyertek, és harcoljatok velünk! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!

- legelőször
kifizették
a
Gyurcsányék által megígért
béremelését a MÁV dolgozóinak és a tűzoltóknak, felszámolták a vörös iszap okozta
károkat és minden károsult
új házat, lakberendezést kapott
- kifizették a Bajnaiék által
megkárosított libatartókat
- példásan levezényelték és finanszírozták a valaha legnagyobb Dunai árvizet
- átlagosan 25%-kal csökkentették a víz-, csatorna- és
gázdíjakat
- eltörölték az örökösödési illetéket
- 3 évig jár a GYES, adókedvezmény a GYED alatt munkába visszatérőknek
- 700 ezer gyerek kap napi háromszori étkezést, még szünidőben is
- 500 ezer gyermeknek biztosított ingyenes vagy rendkívüli
kedvezményes üdülést az Erzsébet program
- 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatással, 10 millió
Ft kedvezményes hitellel és 5
millió Ft ÁFA-mentességgel
segítik a 3 gyermekes, vagy
legalább annyi gyermeket
vállaló házasokat lakáshoz
jutásban, a gyerekes családok
jelentős adókedvezményben
részesülnek
-
az újonnan házasulók havi
5-5 ezer Ft támogatást kapnak
- 19-ről 10%-ra csökkent a
személyi jövedelemadó
- egymillió ember üdülését segíti a SZÉP kártya
- visszafizették a 18 milliárd
dolláros IMF hitelt
- a Nemzeti Bank nyereséges
(évente 100 milliárd Ft)
-
az államadósság a GDP
82%-áról 74%-ra csökkent,
-
rekordokat dönt a külföldi
tőkebeáramlás beruházások
formájában

- véget vetettek a devizahitelezésnek, a banki alapkamat
7,5-ről 1,5%-ra csökkent, az
infláció 1-2%-os, az államháztartás hiány tartósan 3%
alatt van
- évente 5-10%-kal nő az idegenforgalom bevétele, a külkereskedelmi mérleg és az export folyamatosan nő
- kifizették az összes önkormányzat adósságát 685 milliárd Ft értékben, és az egyetemek adósságát
-
csökkent a munkanélküliség, több mint hétszázezer új
munkahely létesült
-
bevezették segély helyett a
közmunkát, a kötelező óvodába járást
- visszavásárolták az oroszoktól a MOL részvények 25%át, a gáztározóinkat, az energiaszolgáltató szektorokat
- visszavásároltak bankokat,
így a hazai tulajdoni arány
50 %-os
- 3400 milliárd Ft jut a megyei jogú városok fejlesztésére, 1500 milliárd Ft vasút fejlesztésre, 300 milliárd Ft turisztikai fejlesztésre

- törvény védi a magyar földet,
60 ezer magyar gazda vehetett állami földet
- b eindult egy bölcsődei program: tíz gyereknél minden
településen kötelező biztosítani a bölcsődei elhelyezést
- 7 000 milliárd Ft-ra nőtt az
állami vagyon, nőnek a reálbérek és az átlagkereset
- 9%-ra csökkentették a társasági adót, amely a legalacsonyabb az Unióban
- gyors ügyintézés az okmányirodákban az egyablakos
ügyintézéssel
- 5 0%-kal nőnek a pedagógus
bérek, a rendvédelmi dolgozók bére, az egészségügyi dolgozók bére, 30%-kal a kormánytisztviselők, a vasutasok
és a vízügyi dolgozók bére
- 300 milliárd Ft-tal segítik a
munkahelyek megőrzését a
kis- és középvállalkozásoknál
- a nyugdíjak kb. egyhavi értékükkel nőttek
- visszavásárolták a Seuso kincset, a Magyar Nemzeti Bankon keresztül a nemzeti értékeinkhez tartozó festményeket, gyűjteményeket

- felújítottak 60 mentőállomást, átadtak 20 újat, vásároltak 500 új mentőautót,
50%-kal nőtt a CT és MRI
vizsgálóeszközök száma, rövidebbek a várólisták
-
230 milliárd Ft jut oktatási infrastrukturális fejlesztésekre, 500 milliárd Ft-tal
jut több az oktatásra, mint
2010-ben, minden járási
székhelyen lesz iskolauszoda
- ingyenes a nyelvvizsga megszerzése, 900 ezer gyerek ingyen kapja a tankönyveket
- megrendezték az eddigi legjobb úszó-világbajnokságot,
Győrben nagy sikerrel az ifjúsági olimpiát
- 2010 és 2016 között 400 milliárd Ft jutott diák-, tömeg-,
és élsportra
- Magyarországnak van önálló
külpolitikája, mely saját érdekeinket képviseli
- állampolgárságot adtak az elcsatolt területek megalázott,
kifosztott, elnyomott magyarságának
-
támogatják a vajdasági és
kárpátaljai magyar oktatást,
a szórvány kollégiumokat, a
vajdasági, a kárpátaljai magyar vállalkozásokat, a határon túli világi és egyházi magyar műemlékek felújítását
- a magyar lakosságnak a legalacsonyabb az eladósodottsága Európában
- évről évre nőnek a megtakarítások: ma az Államkincstárban az államadósság több
mint 20 %-át igen kedvezően a lakossági állampapírok
fedezik, ami a legmagasabb
Európában
-
megalkották Európa egyik
legbőkezűbb családtámogatási rendszerét
- folyamatos a hűtőgép-, a gázkonvektor- és a mosógépcsere
program
(Készült Dr. Horváth Béla
gyűjtése és publikációja nyomán)

18392607-1-04.

dig szórakoztató formában és a
gasztronómiát sem feledve. Sok
egyéb mellett megvalósul a zománcos edények kiállítása, fűszer- és gyógynövények szimatolása és lesz játszóház is. Fellép
a piroslábas fedők kórusa, az
érdeklődőket térzene hívogatja majd. Az éhes-szomjas vendégeket Kati néni Limonádézója, Jani bácsi Fröccsműhelye,
krumplistészta és kövér töltött
palacsinta is várja. Most elő-

ször eleveníti fel a réteskészítés
hagyományát az egyesület pár
tagja. Helyben készülő káposztás, túrós és meggyes-mákos rétes kínálja majd magát a
látogatóknak. A jó ebéd mellé nóta szórakoztat majd. Szóba kerül továbbá a fröccstörténelem és a hangosfilm első
magyar sztárja, Kabos Gyula színművész életműve. Minden bizonnyal nem pusztán a
kisebbeknek nyújt szórakozást
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Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:

Április utolsó hétvégéjén
új rendezvénnyel lép a nyilvánosság elé a Nefelejcs Egyesület. A Piroslábas Dínomdánom
április 28-án egész napos kikapcsolódást kínál az érdeklődőknek, a már jól megszokott
helyszínen, a Durkó utcai Békési Tájház udvarán és helyiségeiben. A pályázati forrásból megvalósuló rendezvény
középpontjában természetesen
a hagyományőrzés áll, mégpe-

I. PIROS

L

Új tavaszi rendezvény a Nefelejcs
Egyesület szervezésében

DÁ

Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

kormány az országot hét év alatt

Képünk illusztráció. Fotómontázs: Békési Újság.

Evangélium… ma? MA!

a piroslábasról szóló meseelőadás. A belépés díjtalan, a vendégeket ezzel a programmal
április 28-án, szombaton10-16
óra között várják majd a Nefelejcs Egyesület tagjai.  Sz. K.

2018. március 27.

Békési sorsok, békési arcok

5

Angyalok és ördögök

Interjút kértem s kaptam Püski Sándor grafikusművésztől.
Hitvallása a következő: „Mikor Isten angyalait festem, azért
teszem, hogy palástoljam a bennem rejlő ördögöt.” Én ezt
így értelmezem: angyal, mert mindig minden jó ügy mellé
odaáll, és ördög, mert ördögi ügyességgel bánik rajzeszközeivel. Akkor most ki is ő? Döntsék el az olvasók.

Magánszemélyeknek,
őstermelőknek
adóbevallás
elkészítését
vállalom.

Hőzső u. 50/1.
Telefon: 30/522-47-13.

Fess
Rochilde
 függöny, pléd
 bőrkabát, mellény
 sportruházat,
melegítő
 párna, táska
Csirkerendelést
felveszünk!
Vörös (kettős)  146 Ft
Fehér (hús)  170 Ft
Master 
160 Ft
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

a csabai István Malom, a Munkácsy Mihály Múzeum vagy a
békési Galéria aulája.

Püski Sándor békési grafikusművész adja át alkotását Ferenc pápának a Vatikánban.

- Hol lesz legközelebb kiállításod?
- Két kiállításom is várható,
jelenleg szervezés alatt állnak.
Az egyik Budapesten, a másik
Jeruzsálemben.
- Csiripelik a verebek, hogy
neves személyiségekhez kerültek alkotásaid. Például?
- Magyarországi látogatásakor Göncz Árpád elnök úr
Beatrix holland királynőnek
adományozta egyik alkotásomat, dr. Somogyi Ferenc, a Ma-

NÉVJEGY

Név: Szládek Tamás
Foglalkozás: foglalkoztatási szakügyintéz
ő
Kedvenc zene : pop-rock , retro, Ákos,
Linkin Park , Tankcsapda
Kedvenc film : Tökéletes trükk (Prestige)
Kedvenc étel, ital: tárkonyos pul ykaragu
leves,
alma-lime-kaktusz ital
Kedvenc hely: békési gát, futás közben
Kedvenc időtöltés: futás, foci , olvasás, túrá
zás
- Milyen út vezetett el oda,
ahol most tartasz?
- Békésen gyerekeskedtem,
majd Mezőberénybe jártam
a kéttannyelvű gimnáziumba. Egyetemi tanulmányaimat
a Szegedi Tudományegyetemen végeztem, kommunikáció majd sportkommunikátor
szakra jártam. Öt évig laktam
a csongrádi megyeszékhelyen,
ezért a mai napig szívesen látogatok oda vissza. A diákévek
után hazaköltöztem Békésre,
majd Budapestre vezetett az
utam. A főváros mellett egy
akkor még másodosztályú focicsapatnál, az SzTK-Erimánál
dolgoztam, mint kommunikációs munkatárs, szerkesztettem
a klub honlapját. Bő másfél év
után úgy éreztem, hogy váltanom kell, így ismét visszatér-

lításom volt, ott a nagykövetségek segítettek hely biztosításával például, de persze minden
mást saját zsebből álltam. Eleinte én vettem fel velük a kapcsoAlvászavar esetén
latot, de ma már ők hívnak meg.
Nagy valószínűséggel az alvás és a fájdalomérzet kapcsolata
Ugyancsak megkeresnek műmindkét irányban működik. Megfelelő fájdalomcsillapítással
gyűjtők, galériatulajdonosok.
akár az alvás minősége is javítható, miközben a megfelelő, ki- Nem titok, hogy a jó ügyeelégítő alvás hozzájárulhat a fájdalmak enyhítéséhez is.
ket mindig támogatod. Mondj
Mindenképpen fel kell figyelni arra, ha az alvásproblémák állanvalamit erről!
dósulnak. Nem csak az lehet figyelmeztető jel, ha konkrétan éb- Ez számomra természetes,
ren vagyunk éjszaka, hanem az is, ha elkezdünk félni az elalvástól. Ha egész éjszaka „jár az agyunk”, ha nem tudjuk elengedni
ha tudok, segítek. A támogaa zavaró gondolatokat, ha nappal nehezen koncentrálunk, intottjaim között van az Aranygerlékenyek és fáradékonyak vagyunk, ha romlik a teljesítőkéág, a Kézenfogva Alapítvány,
pességünk. Nem mindenki tudja, de a horkolás és az légzéskia Pető Intézet, a békéscsabai
maradás kezelése is fontos.
tornászklub. A helyi iskolákat,
Bármilyen alvászavarról, vagy alváshoz kapcsolódó problémáról
szervezeteket 20 éve támogavan szó, elsősorban ki kell deríteni, milyen okok vannak a háttértom, és ne felejtsük ki a Nefeben. Az alvászavart kiváltó okok felderítése után a kezelőorvos
lejcs Egyesületet sem. Utóbbifeladata annak meghatározása, hogy a kezelés a továbbiakban
nak egyik rendezvényére Benke
gyógyszeres, vagy pszichoterápiás módszerek segítségével történjen. Szükség lehet a két módszer kombinációjára is.
László mesterszakács csak úgy
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
vállalta a szereplést, ha kap tőlem egy képet. Persze hogy adtam, rajtam ne múljon a rendezvény sikere.
- Most épp min munkálkodsz? Vagy pihensz?
- Én mindig dolgozok, ez
A békési bölcsődék állandó rovata
természetes dolog. Ami még
kiforrás alatt van, arról nem
Miért harap a bölcsődés korú
szívesen beszélnék. Egyébként
gyermek?
nemrég fejeztem be egy 22 daA harapás gyakori a kisgyermekek között. Bármi legyen a harabos sorozatot, a Tarot Nagy
Árkánumot, és hamarosan egy rapás oka, a legtöbb szülő ijesztőnek és zavarónak találja. Szeretbudapesti kiállításon fogom be- nék, ha mielőbb megszűnne. A harapás megelőzésének az első
mutatni. 
Gugé lépése, hogy megértsük, miért is harap a gyermek.
A leggyakoribb okok és megoldások a harapásra:
Következő beszélgetőtárs: Gya
1. A kísérletező gyermek: a csecsemő és kisgyermek sokszor
raki Lívia óvónő, énekesnő.
harapással fedezi fel a körülötte lévő világot, beleértve az embeRovatgazda:
reket is. Gyakran vesznek szájukba különböző dolgokat, hogy
Serfecz Dávid
jobban megismerjék azokat. Tanítsuk meg a gyerekeket, hogy
vannak olyan dolgok, amelyeket meg lehet harapni és vannak,
amelyeket nem.
2. Fogzó gyermek: a fogzás a csecsemők és kisgyermekek
számára sokszor kellemetlenséggel jár. Erre természetesen válaszként harapással nyomást gyakorolnak az ínyre. Nem ritka,
hogy fogzó gyermek beleharap az anya vállába, hogy enyhítsen
a fogzás fájdalmain. Ilyenkor érdemes a kisgyermeknek rágható
dolgokat adni.
3. Kapcsolatteremtés: sokszor otthon is harapnak, amikor
egy másik gyermekkel szeretnének kapcsolatot teremteni.
4. Fenyegetett gyermek: a kisgyermekek, amikor veszélyt
éreznek, önvédelemből harapással válaszolnak. Segíteni kell abban, hogy megértse a gyermek, hogy ő és a játékai biztonságban vannak.
5. Utánzó kisgyermek: a tanulás egyik módja az utánzás.
Ezért nem véletlen az, hogy a kisgyermek, aki látta, hogy a másik gyermek megharapja társát, ő is ki fogja azt próbálni. Soha
családalapítás küszöbén, min- ne próbáljuk úgy leszokatni a gyermeket a harapásról, hogy vis�denképpen családos ember- szaharaptatjuk az elszenvedővel, hogy érezze a gyermek milyen
ként képzelem el magam. Ma- fájdalmat okozott társának!
Ezeken kívül még több tényező is befolyásolhatja a harapást.
gyarországon tervezem az életemet, de világlátott polgár- A harapás otthon és a bölcsődei közösségben is egyaránt előként szeretnék élni. Európai fordulhat. Nagyon nehéz feladata van mind a szülőnek, mind
országok mellett Japánba és az a kisgyermeknevelőnek, hogy minél előbb leszokassuk a kisEgyesült Államokba is elutaz- gyermeket a harapásról. Amikor a harapás bekövetkezik fontos,
nék a jövőben. A legjobb ba- hogy a felnőtteknek gyorsan és nyugodtan kell közbeavatkozni.
rátaimmal 15-20 éve cimborák Figyeljünk azokra, akiket megharaptak. A harapás mértékétől
vagyunk, biztos vagyok benne, függően a fájdalmas területet érdemes beborogatni. Azt a kishogy sok év múlva is számítha- gyermeket is érdemes megnyugtatni, aki harapott. Ezek a gyerekek sokszor félnek attól, hogy mi lesz a harapás következmétunk majd egymásra.
A stafétát Nánási László- nye. Fontos, hogy mindig beszélgessünk el velük.
Domokos Gáborné, kisgyermeknevelő
nak adom tovább.

Gyermekvilág

neves alkotók képei mellé, mint
Michelangelo. Hírességek vásárolták már alkotásaimat, például Sugár András, Bakács Tibor,
Erdős André, és még mások is.
De azt is komoly elismerésnek
tartom, hogy 1997-ben, a KeletKözép-Európa tíz legjobb művésze kiállításon, Neubibergben
én is kiállíthattam.
- Milyen a kapcsolatod a
nagykövetségekkel?
- Jó. A külügyminisztériumot
18 évig támogattam, ahol kiál-

Staféta

tem Békésre. 2015 szeptembere óta a Békési Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán dolgozom. Elsősorban a békési járás munkáltatóinak igényeit
rögzítem, valamint az álláskeresőket közvetítem a meghirdetett munkalehetőségekre.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
- 2016 szilveszterén felvetődött, hogy barátokkal lefutunk
egy félmaratont. Olyan jól sikerült az első verseny, hogy még
kettőt lefutottam 2017-ben.
Idén természetesen már négy
félmaraton a cél, emellett az
időeredményemen is javítani
akarok, 2 óra alatt szeretném
teljesíteni a 21 kilométert.
- Hogyan képzeled el az életed 10-20 év múlva?
- Noha még nem állok a

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Hogyan foglalnád össze eddigi életed?
- Budapesten születtem 1960.
november 2-án. Szegeden a Tömörkény István Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában
sokszorosító grafikusként végeztem. A békéscsabai Kner Nyomda tervezőgrafikusaként dolgoztam. Munkáim elbírálása alapján 1986-ban felvételt nyertem a
Művészeti Alapba, amely pedig
főiskolához kötött volt akkoriban. Szabadúszóként dolgozom.
Két leányom van, Dorina és Nikoletta, és egy fiam, Sándor.
- Tudomásom szerint számos
helyen volt már kiállításod.
Hol, merre?
- Valóban sok helyen voltam
már jelen, itthon és külföldön
egyaránt. A teljesség igénye
nélkül említeném meg Budapestet, Sárospatakot, Hollóházát, Hévízt, Bábolnát, és a szűkebb pátriámban Gyulát, Békéscsabát, Békést. Külföldön
például Svájcban, Németországban, Finnországban, Norvégiában, Kínában, és az USAban volt kiállításom. A helyt
adó terem is változatos. Például

gyar Atlanti Tanács elnöke pedig Sir George Robertsonnak, a
NATO főtitkárának. Jómagam
pedig abban a magas megtiszteltetésben részesültem, hogy
audiencián fogadott Ferenc pápa és személyesen nyújthattam
át Soli Deo Gloria! című munkámat őszentségének, és az a
vatikáni képtárba került, olyan
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Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Horgásztó tulajdonrész Kamuton eladó
100 ezer Ft-ért. 70/27-10-532.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdonrész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 20/360-20-71.
Kamuton, a faluban, javításra szoruló kis
tanya eladó. Víz, villany. Irányár: 950 ezer
Ft. 70/36-66-985.
Malomasszonykertben betegség miatt
szoba-konyhás ház sürgősen eladó gyümölcsössel. Irányár: 1,3 millió Ft. Érd.:
70/578-06-55, 9-17 óra között.
Kis ház felújításra vagy lebontásra telekáron eladó, 2 millió Ft-ért. Tel.: 30/30579-55.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Csók zug 1. szám alatti kétszobás, összkomfortos ház 3 millió Ft-ért eladó. Te.:
20/323-88-74.
Telekáron, ár alatt eladó ház a Hőzső u.
3. szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
20/93-51-683.
Központban különálló kétszobás társasház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.: 30/312-83-73.
Körösgátra nyúló portával ház eladó.
Irányár: 4,4 millió Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-9082.
Kinizsi utcában ház eladó felújításra
vagy teleknek. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.:
30/389-69-53.
Mátra utcában, az uszoda közelében lebontandó, felújítandó vagy bővíthető ház
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 20/3393-474.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Muronyban, a Duna utcában kétszobás
gáz- és vegyesfűtéses ház eladó. Irányár:
6 millió Ft. Érd.: 30/488-08-43.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Háromszobás kertes ház eladó a Pásztor
utca 4. szám alatt. Irányár: 6,5 millió Tel.:
70/394-33-06.
Bocskai utca 57. szám alatti összkomfortos, kívül-belül felújított, beköltözhető kockaház eladó 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 66/412955, 30/203-73-41.
Kossuth u. 2/A-ban, a Sparral szemben, III.
emeleti, 60 m2-es, kétszobás lakás eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/520-06-96.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.
Kétszobás, III. emeleti klímás lakás eladó.
Irányár: 7,7 millió Ft. Érd.: 30/819-19-03.

Apróhirdetések
100 m2-es családi ház a Csap utcában 8,2
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/630-599, este.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/97329-64.
Második emeleti, háromszobás, jó állapotú, erkélyes, egyedis, tehermentes téglalakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/32679-26.
Piactér 1-ben III. emeleti 60 m2-es lakás
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 20/36020-71.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű, háromszobás ház nagy
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra is alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Tarhoson 2+félszobás rendezett családi ház, három fűtési lehetőséggel, két garázzsal eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.:
30/56-66-403.
Muronyban padlásteres családi ház nagy
melléképületekkel eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Érd.: 30/488-08-43.
108 m2-es, háromszobás családi ház melléképületekkel, ásott kúttal csendes helyen
eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.: 30/27860-65, hétvégén.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár: 11,99 millió forint. Érd.:
70/51-27-565.
1600 m2-es telken 3 + félszobás, összkomfortos családi ház garázzsal, tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó 12,5 millió
Ft-ért. Gazdálkodásra is alkalmas. 66/416109, 30/200-20-67.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Váradi u. 30. és Váradi u. 30/1. szám alatti
összkomfortos családi ház eladó 14 millió
Ft-ért vagy I. emeletig lakásra cserélhető.
Érd.: 20/770-73-40.
Egyszintes családi ház a Dózsa utcában
eladó. Irányár: 16 millió Ft. Tömblakást III.
emeletig beszámítok. Tel.: 70/262-96-61.
Tetőteres, hőszigetelt, alacsony rezsijű,
egyszerűen alakítható, családi ház eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/279-62-26.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kiadó ingatlan
Szarvasi 16-ban 18 m2-es garázs május
1-től kiadó. Tel.: 30/976-38-76, 30/40555-73.

Ingatlant keres
Fiatal doktornő budapesti garzont vagy
egyszobás lakást bérelne ezév végéig.
Tel.: 70/379-47-08.
Garázst bérelnék az Ady környékén hos�szú távra. 30/99-54-352.
Egyedülálló dolgozó nő szoba-konyhás albérletet keres Békésen sürgősen. 70/2212-782, Batai Béláné.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben 488 m2-es zártkert
eladó. Víz, szennyvíz, villany beköthető.
Érd: 30/498-33-03.
Szécsénykertben kert eladó. 20/429-7977.
1108 m2-es zártkert kőházzal a Sebőkben
eladó. Villany, fúrt kút. Irányár: 950 ezer Ft.
Érd.: 20/92-93-720.
Rosszerdőn termő gyümölcsös kis kőházzal eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

CERKA papírbolt (Piac tér), könyvtár (Széchenyi tér)
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: április 3. kedd 12 óra

Jármű, alkatrész
8 LE 4 ütemű rotakapa, kocsival vagy
anélkül eladó vagy birkára, malacra, süldőre cserélhető. Tel.: 30/279-46-96.
MTZ-50-es lejárt műszakival, egytengelyes húzóval felszerelve eladó. Irányár:
650 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégén.
Kisméretű lakókocsit vásárolnék, ha lehet,
mosdóval és legyen műszakiztatható. Tel.:
20/520-15-40.
1982-es kiadású 350-es piros Jawa eladó.
Tel.: 30/293-27-51.
2 db 25,5-38-as méretű 40%-os állapotú
gumiabroncs eladó. Irányár: 34 ezer Ft/ 2
db. Érd.: 30/278-60-65, hétvégén.
Újszerű 6000-es háromkerekű moped eladó. Tel.: 66/412-955, 30/203-73-41.
3,5 m munkaszélességű XT-tárcsa újszerű gumiabroncsokkal eladó. Irányár: 390
ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65, hétvégén.
Felújításra szoruló kétütemű Trabantok
műszaki nélkül, bontott alkatrészekkel
egyben eladók. Tel.: 30/609-15-42.
Simson segédmotort vennék 40 ezer Ft-ig.
Tel.: 20/49-52-173.
Forgalomból ideiglenesen kivont, hosszúplatós, hétszemélyes Fiat Ducato eladó.
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65,
hétvégén.

Állat
Mangalicamalac eladó. 70/365-98-46.
Bárányhús és birkahús eladó. Tel.: 20/9620-896.
Cochin és wyandotte tyúkokat keresek
megvételre. Kistestű díszbaromfit, japán
tyúkokat keresek megvételre. Tel.: 30/43379-89.
Malac, süldő eladó. 30/921-26-25.
Választási malacok eladók. 30/513-19-56.
Vágóbirka és 2 db jerke bárány eladó.
30/219-34-45.
Vágni való és hasas nyúl, kisnyuszik, tojópulykák eladók. Raktár u. 24. 70/88193-00.
Eladó: 5 db anyabirka továbbtartásra vagy
vágásra, 5 anyakecske, egy hasas. Érd.:
66/643-658, 20/500-13-62.

Társkeresés
60 éves hölgy társát keresi egy életre.
70/201-70-00.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Élelmiszerboltba eladót felveszek, a Táncsics utcára. Tel.: 30/963-79-38.
Szarvasmarhák fejésében jártas munkatársat keresünk részmunkaidőben.
30/410-40-12, 30/48-48-044.
Délelőtt házkörüli munkára, napi négy órában női kisegítőt keresek. 30/232-29-89.
Takarítói, kisegítői munkát keresek időseknél. 30/211-82-89.
Időseknél gondozói, kisegítői és bármilyen
ügyek intézésében munkát keresek. Tel.:
70/246-74-98.
Takarítói, bevásárlói munkát keresek. Tel.:
30/530-41-50.
Takarítói, ház körüli kisegítői munkát keresek szabadnapjaimra. 70/39-58-246.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa,
füstölnivaló fűrészpor, keményfa
oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/39666-42.
Nagyteljesítményű terménydaráló eladó
vagy birkára, malacra, süldőre cserélhető.
Tel.: 30/279-46-96.
Sárga háti permetező, hosszú és rövid
permetcsővel eladó. Érd.: 66/414-178.
Vízszintes új gatterfűrész olcsón eladó.
A gépre azonnali munka van. Irányár: 980
ezer Ft. Érd.: 20/520-15-40.
Csípős vastagkolbász és dióbél eladó.
Tel.: 30/530-41-50.

HÍZOTT KACSA
konyhakészen,
szép
májjal

folyamatosan rendelhető!

Húsvétra is.
Tel.: 00 36-30/466-83-69.

MAGIX FATELEP
TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/281-09-41
Magyar u. 54.

Folyamatosan induló E-learning tanfolyamok
Bejelentkezés telefonon:
Pogoszov Miklós +36-20/312-35-96

Terápia félheveny fülzúgásnál
Félheveny fülzúgás esetén (több mint egy óra, legalább egyszer egy héten) átfogó jellegű kezelés javasolt azonnali kezdéssel, mert ha egyszer a fülzúgás krónikussá válik, akkor a
kezelés kevésbé lesz eredményes. Ajánlatos a lágylézer kezelést és a meditációs terápiát egyidejűleg végezni. Az alvászavarok leküzdésére a kezelést érdemes kiterjeszteni alvásterápiával is. Az alvás-CD hangösszeállítása képes semlegesíteni az egyéni fülzúgást és elősegíti a könnyebb elalvást.

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

fizetett hirdetés

Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.

Dióbél 1500 Ft/kg áron eladó. 30/258-0469.
Szomorú
eperfa
csemete
eladó.
Vegyestüzelésű kazán eladó. Bocskai u.
55.
Hagyatékból bútorok, szőnyegek eladók.
Tel.: 30/293-27-51.
Konyhai sarok ülőgarnitúra (pad és asztal)
eladó. 70/774-98-86.
Eladó: járókeret, szobai rokkantkocsi, vezetékes gáztűzhely, palackos gáztűzhely
nyomáscsökkentővel és palackkal, táskavarrógép, horgászbotok. Tel.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Egyes és kettes hámfa eladó. Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma eladó.
Szállítás megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Szobabútorok, heverők, hűtőládák, mosógép, színestévé, mosogatószekrény, átfolyós vízmelegítő eladó. Érd.: 30/43-42297.
Tomos öntözőszivattyú, felújított, 50 m-es
nyomócsővel, 5 m-es szívócsővel eladó.
Irányár: 55 ezer Ft. Érd.: 30/278-60-65,
hétvégén.
Vásárolnék kb. 2 m hosszú nádszövetet.
Tel.: 66/630-599, este.
Egyfázisú, 450-es villanymotoros szivat�tyú, kihúzhatós kanapéágy 2 db fotellel, cipőtartó eladó. Érd.: 30/43-41-177.
Elromlott a kenyérpirítóm. Akinek van olcsón vagy ajándékba, kérem, hívjon.
70/201-70-00.
Légpuskát vennék 10 ezer Ft-ig. Rossz,
régi is érdekel. 2/495-21-73.
2 db támlás szék, 48-as női bőrkabát eladó. Érd.: 66/413-771.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Szobapáfrány eladó. Deák F. u. 39. Tel.:
66/416-144.
Eladó: nagyméretű Jantyik tégla, nagy oxigén és dissaus palack, 250-es MZ, és IFA
pufi gumifelni honvédségi gumival. Tel.:
30/59-69-180.
630-as Slavia légpuska eladó. Tel.:
30/513-19-56.
Eladó: automata mosógép, szobakerékpár, 5 l villanybojler, hatszemélyes szétszedhető
étkezőasztal,
szagelszívó,
vezetékes Karancs gáztűzhely, Móra gáztűzhely, 60 l-es hőtárolós gázbojler. Érd.:
70/410-62-32.
Eladók: ötszálas Interlock Textima, AEG
120 l bojler, ebédlőasztal, Erzsébet asztal, dohányzóasztalok, középszőnyeg, WC
kagyló tetővel, Lucznik lábbal hajtós varrógép. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: vitrinszekrény, háromrészes ülőgarnitúra, előszobafal, szódásüvegek, 3738-as bakancs, női bundák, rekamié, régi
vasaló, szobafenyő, jukkapálma. Érd.:
30/905-49-14.
Eladók: 28-as női kerékpár, kempingbicikli, kézimunkafonalak, horgolt terítők,
százéves képek, fotók, 2 db 50 l-es üvegballonok kassal együtt, zsíros bödönök,
nagyméretű fazekak. Tel.: 66/630-599,
este.

Rendőrségi
hírek
 A Békési Rendőrkapitányság rendőrei március 13-án elfogtak
egy mezőberényi nőt, aki ellen a Békési Járásbíróság sikkasztás bűntett miatt elfogatóparancsot adott ki. A rendőrjárőrök
a 45 éves N. Viktóriát előállították a rendőrkapitányságra és
értesítették a körözését elrendelő bírót.
 Elhagyott pénztárcát talált egy nő a Móricz Zsigmond utcában március 16-án. Erről bejelentést tett a rendőrségen. A tárcában pénz és iratok is voltak, az utóbbiakon szereplő adatok
alapján a rendőrök értesítették a tulajdonost. Az újkígyósi férfi
észre sem vette, hogy elhagyta a tárcát, amit a megtalálónak és
a rendőröknek köszönhetően néhány órán belül visszakapott.
 A Fonó utcában március 18-án összeszólalkozott két férfi. A
testvérpár egyik tagja fenyegette a másikat és megrongálta az
autóját. A rendőrök többszöri felszólítására sem hagyta abba a
kiabálást, a fenyegetőzést. A rendőrök előállították, a gyorsteszt
kábítószer-fogyasztást jelzett nála. A 26 éves férfi ellen kábítószer birtoklása és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.

Kovács Kati koncertezett
A Kossuth-díjas énekesnővel, Kovács Katival március 19-én találkozhatott a zenekedvelő békési publikum.
Nagy életmű koncertkörútjának itteni állomásán a zenei
kíséretet egykori férje, Koncz
Tibor adta, aki zeneszerzőként
számos dalt írt neki. Kovács
Kati az 1965-ös Ki-mit-tud?on tűnt fel. Félévszázados pályája alakulásáról a helyi publikumnak is mesélt a művésznő. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ teljesen megtelt a fellépésre. Ez 440 személyt jelent, akik szinte elkapkodták a jegyeket. Az előadott
dalok széleskörű áttekintését
adták nagy slágereinek. A közönség elérzékenyülve hallgatta lírai dalait: Úgy szeretném
meghálálni, Találkozás egy régi szerelemmel, Az én időm
egyszer lejár, és ámulattal nézte, hogy milyen energikusan
énekli még ma is a Most kéne abbahagyni, a Nem leszek
a játékszered vagy a Rock and
Roller című számokat. Kiváló

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Tisztelt Olvasóink!

humorérzékkel megáldva konferálta a dalokat és jól szórakozott a közönség akkor is, mikor Honthy Hanna, Szandi
vagy Louis Armstrong hangját
utánozta. Nem véletlen, hogy
minden dala után vastapstól
volt hangos a színházterem és
az előadás után közel másfél
óráig osztott aláírásokat a hetvenen túl is fáradhatatlan énekesnő. Volt, aki régi-régi bakelitlemezét írattatta alá vele.
Aki kedveli a hasonló stílusú
életműkoncerteket és legendás
előadókat, ez év őszén Balázs
Fecóval találkozhat a kulturális központban.
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Nem mindennapi tárlat

Egy nyelvet beszélünk

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Horgász
szemmel
TAVASZI
PONTYCSALIK

Rendhagyó módon egymás kiállításrészeit nyitotta meg a két alkotó,
Korcsok-Vandlik Etelka és Reha-Korcsog Erzsébet. Hajdan egy osztály növendékei voltak a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatán, egymás művészetét jól ismerik.

„Ecset és egér” címmel két fiatal tehetséges Békés megyei alkotó kiállítása nyílt meg a kulturális központban. A békési születésű és itteni kötődésű formatervező művész és grafikus RehaKorcsog Erzsébet, valamint a békéscsabai vizuális tanár és festő
Korcsok-Vandlik Etelka április 10-ig látogatható tárlata változatos művészeti alkotásokat mutat be. Önarcképsorozat, indiai ihletésű olajfestmény, arculattervek és logók, továbbá egy formatervezési oltalom alatt álló életmentő katamarán modellje egyaránt a falakra és vitrinbe került. 
Sz. K.

NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!
A Békési Misszió konyha

450 Ft-os

kedvezményes menüt kínál
kiszállítással.

Kora tavaszi pontyhorgászatkor a finomabb horgászatokra alapozzunk. Főleg a
feeder- vagy pikerbotos horgászatot ajánlom. Mivel még nagyon hidegek a vizek, megfelelő etetőanyagot, hozzá illő
hidegvízi aromát és csalit válasszunk. Tavaszi pontykeverékhez elsődlegesen az apróbb
szemcseméretű sötét keveréket ajánlom. Édes etetőkeveréket keverjük össze, ezekkel
a vad vizeken vagy a holtágakon felkeltjük a pontyok figyelmét. Viszont ha napijegyes vizekre készülünk, akkor
nagyon jól fogási eredmén�nyel kecsegtetnek a halas keverékek vagy a method micro
pelletek. Bármely keveréket
alkalmazzuk is, mindig használjunk hozzá folyékony aromát. Ezek az aromák nagyban
befolyásolják a halak kapókedvét és az etetésen való tartásukat. A csaliválasztás sem egyszerű, hiszen rengetegféle csali
áll rendelkezésre. Leginkább az
élő csalit (csontit vagy gilisztát), a különféle oldódó lebegő csalit ajánlom, utóbbiból a
csalitüskén felkínált 5 mm-es
csalik a célravezetők.
Szekerczés Sándor

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!
Kuglizva
vagy
konyhakészen

Bővebb felvilágosítást kérhet
a +36-70 672 1858 telefonszámon,
vagy hétköznapokon
8-16 óra között személyesen
Békésen, a Verseny utca 7. szám alatt.

Olvasói levél

Köszönet egy kellemes meglepetésért

Egyedül élő, 74 éves özvegyasszony vagyok. Rossz anyagi körülmények között élek, senki sem törődik velem. Fűteni nehezen
tudok, de nem jár nekem támogatás. Nehezen mozgok, a havat
a szomszédaim seperték le a házam előtt, pedig már ők sem fiatalok. Elég messze lakom a főtértől, a gyaloglás is nehezen megy.
Hosszú itthon töltött hetek után március 8-án elindultam a
főtéri zöldségboltba, olcsóbb almát venni. Amikor kifizettem az
almát, a pult mögül a fiatalember letett elém egy szál tulipánt
és boldog nőnapot kívánt. Nagyon meglepődtem és meghatódtam. Szinte megkönnyeztem, hogy gondol rám valaki és idegenként megköszönt. Kedves fiatalember! Kedvességét nagyon köszönöm a többi vásárlójuk nevében is.
Az olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet a
szerkesztőség. A levelek szerkesztésének jogát fenntartjuk. Írjon
nekünk! E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com. Levélcím:
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 20.

Tölgy, bükk, gyertyán
vegyesen.

Rendelésfelvétel:
00 36-70/634-52-95,
00 36-70/50-23-914.
Legyen tél, legyen nyár,
ha nálunk rendel,
jól jár!

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten

Hamis a baba

Régebben (sok-sok ősz hajszállal ezelőtt)
már írtam az érvekről, de az Oktatási Hivatal
ismét lehetőséget adott számomra az önművelésre, lévén, hogy beletették az emelt szintű érettségi tételek közé. Néhány izgalmas
érvfajtát azonban biztosan nem mutattam be
Önöknek, így itt az alkalom, hogy próbára
tegyék magukat. Az első feladvány: Isten a
szeretet. A szeretet vak. Ray Charles vak. Tehát…? (Nem csalunk, próbálkozunk!) A következtetés levonása harcedzett gondolkodókat is próbára tesz, hiszen egyikünk sem szívesen mondaná ki, hogy Ray Charles maga
a Teremtő személyesen. Házam népét azzal
segítettem, hogy próbálják meg egy másik
nyelvre lefordítani a mondatokat, itt ugyanis kifejezetten előnyös egy indoeurópai ötlet.

Ray Charlesról kiderülhet például, hogy nem
A vak, hanem csak EGY, innentől pedig bizonyítható, hogy azt a fenti következtetést,
amelytől fentebb ódzkodtunk, nem lehet levonni. Hasonló izgalmakkal lát el bennünket
a csúszós lejtő-érv: ha valaki nem készíti el a
házi feladatát, akkor rosszabbak lesznek a jegyei, nem veszik fel egyetemre, vacak munkája lesz, és alig kap fizetést, végső soron pedig
csak tengődni fog. A következtetések nem logikátlanok, hiszen csupán egyik tagmondatról a másikra kell ugrani – a hiba viszont az,
hogy egyszeri lustaságból azért nem következik az éhhalál. Így hát biztatom Önöket,
hogy ne higgyenek el mindent, ami elsőre logikusnak tűnik.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok március 27. – április 12. között
Március 29. csütörtök 17 órától
Húsvétváró családi kézműves foglalkozás. A
részvétel ingyenes. 
Kulturális központ

Április 7. szombat 10 órától
III. Békés Megyei Ki-Mit-Tud tehetségkutató
verseny selejtezője. A belépés díjtalan.
Kulturális központ

Március 31. szombat 19 órától
Békési Rockzenekarok Találkozója. Fellépők: Le
ponexx, Waste of Skin, Termimámor, Mudfield,
Copiers Rock Band. Belépő: 500 Ft.
Kulturális központ

Április 7. szombat 18 órától
Tavaszköszöntő Batyus Táncház élőzenével. A
belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi S. u. 21.)

Április 4. szerda 16:30-tól
Filmklub. Műsoron a Leány gyöngy fülbevalóval
című filmdráma. A belépés díjtalan.
Könyvtár

Április 12. csütörtök 17 órától
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere kiállításának megnyitója. Megtekinthető: május 13-ig.
Kulturális központ

Húsvétkor is józanul
Húsvét közeledtével az ittas járművezetés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség Békés
megyében. Az ittasság veszélyeire figyelmeztető programokat tart a Békés Megyei Bale
set-megelőzési Bizottság mások mellett Békésen is március
30-án, pénteken 9-11 óra között a Piactéren. Az ittasságot
szimuláló úgynevezett „részeg
szemüveget” is ki lehet majd
próbálni. A szemüveg megmutatja, hogy mit érzékel az enyhén, vagy súlyosan ittas közlekedő a körülötte lévő forgalomból. Így az eszközt kipró-

báló meggyőződhet arról, hogyan tudna reagálni egy veszélyhelyzetre.
A rendőrség a balesetek
megelőzése, a közlekedésbiztonság javítása érdekében
nagy hangsúlyt fektet az ittasan, illetve bódult állapotban
vezetők forgalomból való kiszűrésére. Az ittas járművezetés nagyban növeli a balesetek
bekövetkezésének kockázatát, ezért a Békés Megyei Bale
set-megelőzési Bizottság kéri
a közlekedőket, hogy ha alkoholt fogyasztottak, ne vezessenek!
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Muszaki vizsga
és eredetiség-vizsgálat
+36 30 963-0861

+36 30 588-0265

E-mail: szerviz@alfoldmix.hu

 Motorkerékpárok
 Személygépkocsik
 Kistehergépkocsik
 Utánfutók
műszaki
vizsgáztatását.
Továbbá minden
gépjármű
eredetiségvizsgálatát
helyben, akár azonnal!
Előzetes átvizsgálás.
Műszeres
diagnosztika.
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Az ENSZ azt akarja,
hogy fizessük
a migránsok
letelepedését és
munkavállalását.

fizetett hirdetmény
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