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2008. december 16.  � XVI. évfolyam 25. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

DECEMBER 13-20.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

DECEMBER 20-27.
Levendula Patika (Csabai u.)

DEC. 27-JANUÁR 3.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JANUÁR 3-10.
Turul Patika (Piac tér)

JANUÁR 10-17.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

valamint 17-18 óra között. 
Váltás mindig szombaton

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

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Karácsony közeledtével
sokan érzik úgy, hogy ten-
niük kell másokért is. Rá -
szorulókban, sajnos a mi
városunkban sincs hiány.
Különösen a szegények,
elesettek igénylik ilyenkor
a fo kozott gondoskodást.
Közü lük is leginkább a
gyerekek. A Keresztény
Értel miségiek Szövetsége
(KÉSZ) békési csoportjának
tagjai évek óta erejükön felül
segítenek a rászorulóknak,
nem pusztán az év nek ebben
a szakában. Mi kulás-napi
kez deményezésükben, mely-
lyel a szegény gyerekek felé
fordultak, idén partnerük is
akadt, a Békési Új ságot meg-
jelentető Családért Alapít -
vány. E két szervezet összefo-

gásából kétszáznál is több,
szegény sorsú békési gyer-
meket hívtak meg december
5-én a város legszebb helyisé-
gébe, a Galéria dísztermébe,
ahol bábelőadás és más meg-
lepetések várták őket. 

A gyerekek - néhány hóna-
postól 14-15 éves korig - figyel-
ték, amint a békéscsabai Nap -
sugár Bábszínház művészei
betlehemest adnak elő gyö-
nyörű bábjaikkal, remek színé-
szi játékkal, Pribojszki Ferenc
zenei kísérete mellett. Ezt
követően érkezett meg a Mi -
kulás, aki minden gyermeknek
édességekkel teli ajándékcso-
magot adott át. Végül szend-
vicsből és házi süteményből,
üdítőből álló vendéglátás kö -
vetkezett.

A Békési Újság ezzel a mos-
tani lapszámmal, benne a négy
oldalas ünnepi Ráadás mellék-
lettel zárja az óesztendőt. Ol -
vashatnak a komolyabb témák
közül arról, hogy milyen évre
számít jövőre a polgármester.
Kiemelek még két interjút, az
egyik a 65 éve boldog házas-
ságban élő Sike házaspárral, a
másik egy hivatásos nevelőszü-
lővel készült. 

Bízunk benne, hogy hasonló
örömmel olvassák majd az új
évben is közéleti kiadványun-
kat, mint amilyen örömet el -
mondásuk alapján a gyerekek
és szüleik az előzőekben részle-
tezett KÉSZ-szel közös ren-
dezvényen éreztek. 

Szegfű Katalin,
főszerkesztő

Itt az ideje jót tenni - mindenkinek
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Sok olyan élőlény van, mely igazán jól
ér zi magát az emberi közegben, egyesek
mondhatni, már létezni sem tudnak nél-
külünk. Kiváló életteret találnak maguk-
nak, és gondtalanul élnek, ám sokszor ez
ká ros következményekkel jár. 

Az egyik ilyen komoly problémát a parlagi
galamb városokba települése jelenti. Békésen
is komoly problémát jelentenek az elszaporo-
dott galambok a központban. Városunk fél-
tett épületein tanyáznak galambok. Állo má -
nyuk olyannyira felszaporodott, hogy újabb
értékes épületeken jelentek meg, és kezdtek
fészkelésbe, ráadásul ők egész évben költenek.
Még a padlásukra is beférkőznek, és fész kelés-
be is kezdenek. A fészkelő anyag, amit felhor-
danak, tűzveszélyes. A járókelők lepiszkolásá-
ról már ne is beszéljünk. 

Állatvédelmi törvények szerint ezeket a
ma darakat nem lehet kilőni. A probléma egy -
re csak nő. Mindig is jellemzőek voltak tanyá-
zó galambok a Galéria és a Városi Bíróság
épületén. Már nagyon megszokták a járókelő-
ket és szó szerint nagy élvezettel élnek a város
központjában. A nagy nyári melegben sok
járókelő figyelte, amint a gyeplocsoló alatt,
félig kitárt szárnnyal feküdtek alattuk, és für-
désbe kezdtek. 

A Bíróság nagyméretű ablakaira felszerelt
hálók nem orvosolták a problémát, mivel a
galambok a felső, kinyúló ablakpárkányra köl-

töztek át. Idén már egyre nagyobb számban
jelentek meg a Polgármesteri Hivatal épületén,
továbbá a református és a katolikus templom-
nál is feltűnően növekszik állományuk. A felso-
rolt épületek renoválása, amit a galambok az
állandó piszkolásukkal csak felgyorsítanak,
szin te megfizethetetlen összeget kívánnak.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szakemberei tájékoztatva lettek a si -
ralmas helyzetről, és közös megoldáson dolgo-
zunk jelenleg. Úgy gondolom az értékes épüle-
tek védelme érdekében mihamarabbi és állat-
ba rát megoldást kell és lehet találni.  Pap Zsolt

ÉLÕ BOLYGÓ
„Galambsors”

KÖZÉPKUTÁN üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Kereszt utcában 100 m2-es,2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:5,3 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás
ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72
m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emele-
ti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában har-
madik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren
második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár:9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában
első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó.
Irányár:4,9 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:
5,7 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN,
Rákóczi utcában 220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi
utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. •
BÉKÉSEN, Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉ-
SEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN,
Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN,
Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Csabai
utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában fel-
újított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában
felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi
utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában
3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 mil-
lió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN,
Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakás-
ra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi
ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió.

A november 28-án megren-
dezett zenés irodalmi műsor
elején dr. Pálmai Tamás kö -
szön tötte a megjelenteket és a

vendégeket, továbbá sajnálat-
tal közölte, hogy Pörneki Ani -
kó énekművész és Kallós Zol -
tán népzenekutató betegség
miatt sajnos nem jelennek
meg a rendezvényen.

A KÉSZ helyi elnöke öröm-
mel szólt viszont arról, hogy
az egyesület két pályázatot is
nyert a közelmúltban, s ezt az
összeget a határon túli magya-
rokkal való szorosabb kapcso-
lat ápolására fordítják. S nem
csak a KÉSZ, hanem még
négy szervezet, közösség

működik majd együtt a szere-
tet és barátság jegyében: a
békési református gyülekezet,
a békéscsabai Savio Szent Do -

monkos Katolikus Általános
Iskola, Békés Város Önkor -
mányzata és a Válaszúti Ala -
pít ványi Iskola pedagógusai.
Utóbbiak közül néhányan itt
Békésen vendégeskedtek né -
hány napig ez időben a ma -
gyarországi testvéreknél.

Az ünnepi műsort Nagy
Erika, Mészáros Mihály és To -
manek Gábor színművészek
adták (felvételről hallhattuk
Kalapos László színművészt
is), akik kiváló költők-írók
áhí tatos verseit és prózáit ad -

ták elő, valmint részletet Lu -
kács evangéliumából. Zenei
aláfestésként megszólaltak J.
S. Bach műveinek részletei. A

rendezvény végén hallhattuk
még Pál Noémi válaszúti pe -
dagógust is, aki egy gyönyörű
mezőségi népdalt énekelt. 

Legvégül dr. Pálmai Tamás
három KÉSZ-tagot nevezett
meg, akik e rendezvényért so -
kat tettek: Horváth Lajos a
pályázatírásban segített, vala-
mint Bereczki Mónika és Sán -
dor-Kerestély Ferenc nevét.
Ezt követően baráti beszélge-
tés folyt az érdeklődő békési-
ek és a válaszúti pedagógusok
között.           Zsombok Imre

Nem tudja mit vegyen
karácsonyra szeretteinek? 
Olvasnivalót Békésről!

A 2009-es Békési Újság
Kalendárium az alábbi
helyeken kapható: 
- Békési Könyvtár
- Biotermékek Boltja
- Antikvárium
- Fa-Kuckó játékbolt
- Omniához közeli 

újságos pavilon
- Juhos Fotó
- Cerka papírbolt
- Lagzi cukrászda
- Nyugdíjasok Háza

Csak 645 Ft! 

Karácsonyi ajándéknak is!

Áhítat kéne
ADVENTKÖSZÖNTŐ ZENÉS IRODALMI MŰSOR 

A KÉSZ SZERVEZÉSÉBEN A GALÉRIÁBAN

A Békési Civil Szervezetek
Háza november 10-től a Hő -
zső utca 4. szám alatt műkö-
dik, a Békési Nyugdíjasok
Házával egy épületben (bejá-
rat a Libazug utca felől).

Ügyfélfogadás munkanapo-
kon 8 órától 14 óráig. 

A Békési Nyugdíjasok Há za
nyitva tartása: munkanapokon
8 órától 19 óráig, hétvégén ren-
dezvényeknek igény szerint.

Telefon: 8 órától 14 óráig
06-66/417-126, 14 órától 19
óráig 06-66/411-532.

Szűcs Gáborné koordinátor
telefonszáma: 70/ 459-0794. E-
mail cím: civilhaz@gmail.com.

Új helyen a civilek háza

A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége Békés Megyei
Közhasznú Szervezetének vezetője, Hucz András olyan idős
személyek jelentkezését várja, akik első vagy második világhá-
borús, magyar, német, orosz vagy más iratokkal, okmányokkal
(pl. behívó parancs, katonakönyv, stb.) rendelkezik, és azokat a
szövetség rendelkezésére bocsátaná. Szeretnék átadni a

„Sírjaink hol domborulnak...” című televíziós műsor szerkesztő-
ségének, akik eltűnt katonák eddig fel nem lelt sírjainak nyo-
mában járnak, erről készítenek műsorokat. 

Hucz András nemzetőr ezredes, régióparancsnok telefonszáma:
30/ 388-45-51. Bárhová a megyében házhoz megy a dokumentu-
mo kért. Kérésre az eredeti dokumentumot felajánlója visszakapja.

Háborús emlékek után kutatnak
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Galambok Galériánk erkélyénél
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Ezt a gondolatot a KÉSZ
országos elnökével, dr. Osztie
Zoltánnal beszélgetve mond-
tuk ki, előtte közösen mél-
tatlankodván a mai, úgy-
mond profi politikusaink és
köztisztségviselőink tényke-
dését taglalva. Azt fejteget-
tük, hogy lassan rá kell
ébrednünk, nem sok jót vár-
hatunk magasan csücsülő
elöljáróink többségétől, sem
egyéni, sem koalíciós szinten.
Magunknak kell kezünkbe
venni a gyeplőt, elsőként a
mi, helyi, alapszintünkön
hozva létre a saját együttmű-
ködő szerveződésünket: a
kisemberek koalícióját.
Atya rögtön lecsapott a mon-
 datra, és mára, ha rákattin-
tunk a www.keesz.hu hon-
lapra láthatjuk, hogy ez lesz
a szervezet logójával együtt a
jövőre 20 éves KÉSZ 2009-
es szlogenje, mottója, jelsza-
va. És nem csak zászlón,
kitűzőn, transzparensen fog
virítani, hanem szándékunk-
ban áll gyakorlatban is alkal-
mazni. Mama (anyósom) a
maga józan paraszti eszével
régen teszi ezt. Alig jár üzlet-
be, multihoz egyáltalán. Ki -
kerül a szomszédságból a to -
jás, tej, csirke, tyúk, méz, stb.
Olcsóbb, jobb, mondhatni
bio, és megvásárlásával –
amellett, hogy megbízható
minőségű, jó árut kap – azo-
kon is segít akiktől veszi.
Hazai termék, hazai munka-
hely...ismerős, nem? A na -
gyobbik ellenzéki párt is in -
dított nemrég ilyen piacot
Pest-Budán, sikerrel.
Tudom, hogy talán unalmas,
de százszor is el kell monda-
ni: meg kell keresni a másik-
ban a mákszemnyi részt,
amivel azonosulni tudunk (a
legkisebb közös többszö-
rös...) és együttműködni.
Mes terségesen osztották
meg ezt az országot, nekünk
kell természetes egységét
újból összeraknunk. Először
helyben, itthon, majd a
megyében, vé gül országo-
san. Ol daltól függetlenül.
Minden maradandó házat az
alapoktól, alulról kezdenek
el építeni. Ha összefogunk
mi ki csik, kik egyet aka-
runk, az egy jót, közösen

nevezhetjük meg a megtisz-
tulás első lé péseként a múlt-
ban vétkezőket, mintegy jel-
képes billogot ütve homlo-
kukra (ez le gyen bünteté-
sük), de együtt nevezhetjük
meg jelenkorunk tevékeny
bűn el követőit és a hallgatva
asszisztálókat, a nem tilta-
kozókat is, kik szólhattak,
tehettek volna, de né mák és
tétlenek maradtak. Ugyan -
csak oldalfüggetlenül.
Azt hiszem, egyik kedvenc
könyvemben (Lyon Feucht -
wanger: Rókák a szőlőben)
ol vastam, azt az elmés gon-
do latot, mely szerint jó ha
az embernek van ellensége,
mert az állandóan figyel-
mezteti hi báira, és így
kevesebbet vétkezik, jobban
figyel ma gára, tetteire. Ma -
gam is szereztem néhányat
belőlük, ter mészetesen ol -
dal függetlenül...
Nagyon nehezen hiszik el
az emberről embertársai,
hogy valamit azért csinál,
mert egyszerűen csinálnia
kell. Mert nem nézheti tét-
lenül, ha előbbre lehetne
lép ni és állunk. Ha segíteni
lehetne és tétlenek mara-
dunk. A sor végtelen. És,
hogy azért pörög ezerrel,
mert a földi élet véges, és
sokat szeretne elvégezni a
feladatokból amelyeket per-
sze jórészt önként vállalt.
Igen, nehéz elhinni, hogy
nem a hatalomvágy, nem a
kivagyiság, nem a karrier,
nem a pénz sarkall tettre
némelyikünket. Bocsánat,
de a fenének hiányzik a cím
és a rang. Csendesen szol-
gálni volna jó. Élni a csa-
ládnak, barátoknak, város-
nak, nemzetnek, szeretni a
szépet, végezni jól hivatást,
olvasni, írni, festeni, zenél-
ni, szerelmesnek lenni. Pa -
lántát ültetni, kapálni, fát
nyesni. Kinek kell titulus,
unalmas gyűlések, bírósági
ügyek, bornírt baromsá-
gok? Korrupt környezet os -
torozása nélkül is ellennénk
biztosan. Ám ezek csak
álmok ma, míg közállapo-
taink ilyenek. Kilépni nem
lehet. Nem enged szövetsé-
günk, a becsület; az emelt
fejű társak szép tekintete
nem ereszt. Maradni kell és
dolgozni. És nem félni,
mert sok kicsi együtt sokra
megy. És sok mezei lúd,
együtt, rengeteg pöffeszke-
dő sertést le bír győzni. Ha
összefog. Ha koalíciót alkot.

Kisemberek koalíciója

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek: Verbai
Zoltán és Tóth Adrienn
Ilona.

Elhunytak: Sztratinszki
And rásné (82 évesen), Mucsi
Gábor (51), Csikós Jánosné
(51), Makra Istvánné (88,
Bélmegyer), Vári László (71),
id. Fekécs János (84), özv.
Lagzi Mátyásné (77), Ferenci
János (64), özv. Soós György -
né (68), özv. Kovács György -

né (82), özv. Szántó Mihályné
(84), Váradi Márta (67), Pet -
neházi Zoltán Mátyás (51,
Murony), Antal Elemér (45),
Prisztavok Andrásné (79,
Tarhos), Trebba Mihályné
(60), özv. Szűcs Gáborné
(81), Vámos János (81),
Tamási Lajosné (93).

Anyakönyvi hírek

– Kezdjük azzal, ami pozi-
tív az elmúlt két évből. Van
ilyen?

– Egyértelműen a pályáza-
tok sikerességét kell megemlí-
teni. Összességében másfél-
milliárd forint értékben tu -
dunk beruházásokat megvaló-
sítani. A sikeres pályázatok-
hoz szükséges önerő előterem-
tése szerencsére ma már min-
dennapos feladatot ad szak-
embereinknek. Az ingatlanér-
tékesítésekből és a kötvény
kibocsátásból befolyó összege-
ket is erre a célra használjuk
fel. A város működéséhez, há -
la a sikeres gazdálkodásnak,
továbbra sincs szükség műkö-
dési hitelre. Az évek óta várt
beruházások a város hosszú
tá vú céljait szolgálják, hiszen
értéket hoznak létre, gyarapít-
ják a közvagyont. A sikeres
pályázatokhoz biztosítandó
önerő előteremtése ugyanak-
kor komoly kihívást jelent a
városnak, mégis azt mondom,
megéri: minden egy forintból
kettőt-hármat lehet csinálni a
pályázatok segítségével. 

– Emeljen ki néhány jelen-
tősebb beruházást!

– A régen várt Tanuszo -
dával kell kezdenem. Erre 150
millió forintos vissza nem térí-
tendő minisztériumi támoga-
tást kaptunk. A mostani kon -
strukció kb. évi 30 millió
forint költséget jelent majd a
városnak. Jelenleg zajlik a ki -
vitelező kiválasztása közbe-
szerzési eljárás keretében, az
uszoda átadására pedig előre-
láthatólag 2009 második felé-
ben kerül sor. Felépül a meg-
ígért Inkubátorház 300 millió
forintból a Verseny utca 4.
szám alatt, melyhez 150 millió
forint pályázati támogatást
nyertünk. Ennél a projektnél
is a kivitelező kiválasztása tör-
ténik jelenleg, a munkálatokat
jövő év elején kezdik meg.
Igen komoly pénzösszeget

nyer hetünk a Dr. Hepp Fe -
renc Tagintézmény felújításá-
ra, az erre készült 550 millió
forint összköltségvetésű pá -
lyá zatban csupán 55 millió
forint önerőt kell biztosíta-
nunk, amennyiben a második
fordulón is túljutunk. 

– Legutóbb a bejelentett
vállalkozásélénkítő városi cso-
mag miatt került az érdeklő-
dés középpontjába Békés. Vé -
gül is mi volt meghirdetésé-
nek az oka?

– Úgy éreztük, hogy a ki -
bontakozó gazdasági válság-
ban támogatni kell a békési
vállalkozásokat, hogy életben
maradhassanak, termelhesse-
nek, eltartsanak egyéneket és
családokat. A helyi iparűzési
adó mértéke jövőre 1,9 száza-
lékról 1,8 százalékra mérséklő-
dik, amely 692 vállalkozást
érint. Megemeltük, mégpedig
300 ezer forintról 600 ezer
forintra az iparűzési adó fize-
tési határát. Ezen éves összbe-
vétel alatt nem kell megfizet-
ni, és ez 330-380 kisvállalko-
zónak, őstermelőnek jelenthet
könnyebbséget. A Vállalkozói
Alap 14 milliós keretéből a
vál lalkozók kaphatnak mun-
kahelyteremtő és megtartó
be ruházásokhoz kamatmentes
kölcsönt. Kezdeményezé sünk -
nek már követője is akadt, épp
a napokban olvastam, hogy

Füzesgyarmaton is Vállalkozói
Alap bevezetéséről döntött a
helyi testület. Erre valameny-
nyien büszkék lehetünk.

– Úgy is érezhetnénk, hogy
önmagán takarékoskodik a
város ezekben az engedmé-
nyekben, hiszen biztos bevéte-
leitől esett el. 

– Valóban mérlegelnünk
kellett, mert amit „adunk” az
egyik oldalon, az hiányzik
majd a költségvetésből. A
külterületi mezőőri járulék,
amelynek összegét felére
csök kentettük – hektáron-
ként 500 forint helyett január
elsejétől 250 forintot kell fizet-

ni – valamint az iparűzési adó
azt hozta számunkra, amiért
bevezettük. Azonban olyan
katasztrofálisnak látjuk a kis-
vállalkozók és őstermelők
helyzetét, hogy ezekre a köny-
nyítésekre mégis szükség volt.
A gazdasági recesszió tette
indokolttá. Minden, a rendel-
kezésünkre álló eszközökkel
megpróbáljuk megvédeni a
vállalkozásokat!

– Mire számítanak a jövő
évi költségvetést illetően?

– 2009-ben valós értékét
tekintve 90 millió forinttal
kevesebb bevételre számítunk,
mint egy évvel korábban. Ez
szinte teljesíthetetlen a város-
nak. A kormány az önkor-
mányzatokra igyekszik tolni a
teherviselést. A feladatok nem
csökkennek, a hozzájuk ren-
delt pénzeszközök annál
inkább. Ezen kívül több, meg-

örökölt problémával is meg
kell küzdenünk. Ilyen például
a szeméttelep ügye, amelyet
évekig söpört szőnyeg alá a
városvezetés. Az elmaradt fej-
lesztések miatt a jövőben más
településre kell elszállítani a
szemetet. A szállítás díja saj-
nos meg emeli a lakossági költ-
ségeket, tehát a kommunális
adó megemelése nem plusz
bevételt jelent az önkormány-
zatunknak. Szintén ne héz
örökség gyanánt hullott vissza
a lakosságra a vízhálózat prob-
lémája. A Békés Megyei
Vízművek Zrt.-nél évekig el -
maradt fejlesztések nyomán
mára kritikussá vált a hálózat
állapota. Békésen a víz 40 szá-
zaléka elfolyik a rendszerből,
ezért a vízhálózat felújítását is
meg kell kezdeni. Nem csak
nekünk okoz ez problémát,
hanem szinte az összes környe-
ző településnek. A közös cse-
lekvéssel elkerülhetjük a Víz -
művek Zrt. privatizációját,
mely drasztikus, 4-5-szörös
díjemeléshez is vezethetne.

– Mit tekint az elmúlóban
lévő év legnagyobb eredmé-
nyének az önkormányzati
munkát illetően?

– Eredményként könyvelem
el, hogy az ellenzéki képviselők
között is találtunk konstruktív
partnereket munkánkhoz, bár
sajnos ez nem mondható el
általánosságban mindenkiről.
Elkeserít viszont a gáncsosko-
dás, és a tények tudatos elferdí-
tése, hiszen ilyet is tapasztalok.
Példa ér tékűnek tartom viszont
azt az összefogást, amellyel az
egyes családok és a köztisztvise-
lői kar is küzdenek a kormány-
zati megszorításokkal szemben.
Sokat kö szönhetünk a vállalko-
zóknak és intézményeinknek is.
Első sorban ne kik és a város
lakosságának kö szönhetjük,
hogy Békés vá ros megőrizte
mű ködőképességét. Ez, a kö -
zösségben rejlő elszántság, ten -
ni akarás jelent számomra egy-
fajta tá maszt az előttünk álló
időszak ra pillantva.

Szegfű Katalin

A mostaninál is nehezebb évre számít 
a városvezetés

Túl van négy éves ciklusának félidején a jelenlegi
békési városvezetés. Összegzésre kértük Izsó
Gábor polgármestert.

Minden tisztelt békési lakosnak 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kíván 
a Békési 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület!



KARÁCSONYI LÁZ

Egyik kutatás szerint a családi kapcsolatok minőségét,
ezáltal lelki életünket a közös szimbólumok, közös emlékek,
közös rítusok határozzák meg. Vagyis, hogy tudunk-e egy
nyelvet beszélni, szót értük-e egymással. Vannak-e közös
élményeink, amelyeken tudunk együtt nevetni, sírni, ame-
lyekhez már elegendőek a fél szavak is (az együtt töltött
minőségi idő). És hogy milyen ünnepek, rítusok szakaszolják
az időnket. A rítusokhoz tartozik egy, a család által kitalált
kézfogás, egy családi puszi, az ünnepek rendje. És ide tarto-
zik így a karácsonyi időszak is, mint a családi ünnepek egyi-
ke. Lelki egészségünk tankját töltik fel ezek a rítusok, csalá-
di ünnepek. Így nem csak erre az időszakra adnak üzem-
anyagot a lelki túléléshez, hanem akár hosszabb időszakra is. 

Ha lúd, legyen kövér! – mondják sokan ilyentájt, értvén
alatta azt, hogy nincs korlátja az evésnek, ivásnak. Csakhogy a
minőségi idő nem egyszerűen a külsőségek foglya. A minőség
belülről fakad. Durkheim az öngyilkosságok alakulását tanul-
mányozva észrevette, hogy amikor az emberi kapcsolatok vala-
milyen módon megbomlanak, és nem alakulnak ki he lyettük
egyéb „rendező elvek”, növekszik a torzult viselkedések száma.
A helyesen megélt rítusok (ün nepek) jelentik az egyik kötő-
anyagot családunk, emberi kap csolataink cementjében. 

Így ha egészségesek akarunk lenni, nem csak akkor
vagyunk rossz úton, ha rítustalanítani akarjuk életünket, de
akkor is, ha olyan síkokra tereljük, amelyeken éppen az ember
vész el, amelyen az emberi kapcsolatok szenvednek csorbát. 

Az élet sokkal egyszerűbb, mint ahogy sokszor gyakoroljuk.
Ha ajándékozni akarunk, akkor ajándékozzunk, vagyis adjunk
tiszta, őszinte szívvel! Ha szeretni akarunk, a másik legyen a
középpont, ne pedig a mi elvárásaink! Ha jól akarjuk érezni
magunkat, kedveskedjünk családtagjainknak, rokonainknak!

Ha kellemes emlékeket akarunk, akkor igyekezzünk ilye-
neket teremteni másoknak! Ilyentájt legyen fokozottan érvé-
nyes: aki mást felüdít, maga is felüdül.         Gyetvai Gellért

A NÉMA ZAKARIÁS...
Isten ígéretei, a meg nem nyert – késedelmes reménység, a

kritikus és bizonytalan jelen, aggodalommal és bizonytalan-
sággal teli várakozást eredményeznek az életünkben, pedig az
ígéretek – Isten ígéretei – bizonyosak. 

Jézus Krisztus földre születése előtt, egy idős istenfélő házas-
pár kap ígéretet Istentől, hogy fiuk a megígért Messiás útké-
szítője lesz, Keresztelő János. „Isten országa tibennetek van”,
szól később Jézus az ígéret tárgyáról, önmagáról és az Ő orszá-
gáról, amely „nem ebből a világból való”. Zakariás azonban -
sokszor hozzánk hasonlóan- kételkedik az Isten ígéreteiben,
mintegy lehetetlennek, kivitelezhetetlennek tartja azokat. 

Isten dolgait, ígéreteit hit nélkül nem érthetjük meg, így
Isten próbát enged meg az ember életében, nehézzé is engedhe-
ti a várakozást. Zakariást némasággal sújtja gyermeke születé-
séig kételkedése és hitetlensége miatt. Zakariás hálaéneke (Lk
1:76-79.) azonban őszinte bizonyság mindnyájunk számára a
megbocsátó és befogadó Isten szerető lényéről, aki „nem késik
el az ígéretekkel, hanem hosszant tűr érettünk, nem akarja.
hogy elvesszünk, hanem mindnyájan megtérésre jussunk.”

Balog Tibor, lelkipásztor

4 2008. december 16.

Számomra a karácsony a
szeretet ünnepe. Remélem
az idei jobb lesz, mint a
tavalyi! Azt szeretnénk, ha
az egész család össze tudna
jönni, de sajnos az elfoglalt-
ságok miatt ez még képlé-
keny stádiumban van. Úgy
döntöttünk, hogy az idén
inkább kevesebb, de na -
gyobb értékű ajándékkal
lepjük meg egymást.

Karácsonykor a Jézus
Krisztus születését ünnepel-
jük. Legtöbben a szeretet
nap jának nevezik, de tulaj-
donképpen Isten szeretetét
ünnepeljük. „Úgy szerette Is -
ten a világot, hogy egyszülött
fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne el ne vesszen, hanem örök
élete le gyen.” Végre együtt
lesz az egész család, és már
alig várom azt a pillanatot.

Hiteles köz-beszéd

MIKE JENŐNÉ
védőnő

BERÉNYI TIBOR
segédmunkás

Az ajándékozást, hogy
együtt ünnepel az egész
család. Ilyenkor mindenki
összegyűlik, körbe üljük az
asztalt, együtt megvacsorá-
zunk és jókat beszélgetünk.
Örülünk egymásnak és az
ünnepnek. Már nagyon vá -
rom az idei karácsonyt is.
Titkos vágyam egy kosár-
mez és nagyon izgulok va -
jon ott lesz-e a fa alatt.

A családot, a szeretetet és
az összetartozást. Emlék -
szem gyerekkoromból arra,
amikor mentünk a rokonok-
hoz karácsony este, esett a
hó, ropogott a talpunk alatt,
vártuk a mama sütijét és
minden szép volt, nyugodt
és bensőséges. Sajnos ma
már az anyagiasság felé
ment el a világ és félő eltű-
nik az ünnep igazi értéke.

FÖLDESI
MAGDOLNA

tanár

LIPCSEI IMRE
tanuló

MIT JELENT ÖNNEK EZ A SZÓ:
KARÁCSONY?

A Békési Városi Könyvtár 2009-es tagsági díjai és té -
rí téses szolgáltatásainak díjai.

Tagsági díjak:
- aktív keresők esetén 600 Ft
- önálló keresettel nem rendelkezők számára 300 Ft
- 70 év alatti nyugdíjasoknak 300 Ft
- pedagógusoknak 300 Ft
- 18 év alatt és 70 év feletti állampolgároknak ingyenes
- közgyűjteményi és közművelődési 

dolgozóknak ingyenes
- fogyatékkal élők ingyenes
- Cd-klub tagsági díj egységesen 500 Ft/év

Egyéb díjak:
- Internet- és számítógép-használat 100 Ft/óra
- elveszett olvasójegy pótlása 30 Ft/db
- késedelmi díj: 

naponta és könyvenként 3 Ft + postaköltség
- Burda kölcsönzése 100 Ft/hét/db

Irodai szolgáltatások:
Fénymásolás fekete-fehér A4 10 Ft/oldal
Fénymásolás fekete-fehér A4 15 Ft/lap
Fénymásolás fekete-fehér A3 20 Ft/oldal
Fénymásolás fekete-fehér A3 30 Ft/lap
Nyomtatás fekete-fehér A4 10 Ft/oldal
Nyomtatás színes A4 100 200 Ft/oldal
Digitális másolat készítése 20 Ft/oldal
Faxolás 200 Ft/lap
Hőkötés (mérettől, minőségtől függően) 290-1950 Ft
Laminálás 20-150 Ft

Elveszett, vagy megrongálódott dokumentumok esetén, a
dokumentum értékétől függően az olvasó kártérítést fizet.
• Három évnél nem régebbi kiadású könyvek esetében, az

eredeti mű, vagy az eredeti érték, illetve annak több-
szöröse

• Három évnél régebbi kiadású könyvek esetében a
beszerzési ár kétszerese, de minimum 500 Ft

• Elfogadjuk az elveszett, vagy megrongálódott könyvvel
megegyező kiadású és értékű megfelelő állapotú köny-
vet is

• Folyóiratoknál az eredeti példány, vagy a mindenkori
másolás költsége.

Könyvtárunk karácsonyi meglepetése a késedelmes olva-
sóknak!
Elengedjük a felhalmozódott késedelmi díjat azoknak az
olvasóinknak, akik december 31-ig visszahozzák a kése-
delmes dokumentumo(ka)t!

Minden kedves olvasónknak örömökben gazdag békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
2009-ben is szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A BÉKÉSI KÖNYVTÁR ROVATA

MÉG TART A KARÁCSONYI AKCIÓ!
Ha nem tudja mit vegyen szeretteinek, térjen be hozzánk, és válasz-

szon kínálatunkból!

A Linea 32 db-os edény készlet és minden Gyapjú termékre, mágnes

termékre ill. ortopéd matracra -10% kedvezmény a készlet erejéig.

Új termék: Békésen üzletben csak nálunk kapható a FLAVIN 7 ter-

mékek széleskörű választéka. Ha ezzel kapcsolatos szaktanácsadást

szeretne, jelezze igényét és megfelelő létszám (3-4fö) esetén szakem-

bert hívunk meg.

Norbi legújabb könyve + ajándékkönyv 2890 Ft-ért, és Norbi sza-

loncukor 710 Ft/csomag áron korlátozott számban és mennyiségben

még kapható.

Még újabb termék: Rubint Réka kozmetikumok érkeztek széles

kínálatban. Nem csak szépit, de örömet is szerez vele. 

Végre megérkezett! Most már Békésen is, de csak nálunk kaphatók a

közkedvelt és sokak által keresett RYN cipők többféle formában és

méretben az egészségesebb és könnyedebb járásért!

Ha az ünnepek alatt nem akar súlytöbbletet, vagy ha mégis túlette

magát, akkor továbbra is keresse a jól bevált Norbi Update terméke-

ket, illetve a Reduce Fas-Fast fogyasztó kapszulákat, amihez most

még ajándékot is kap.

Nagyon boldog karácsonyt kívánunk minden egyes eddigi 
és leendő vásárlóinknak. 

Az üzlet dolgozói és tulajdonosai: Izolda, Rita, Anna és László.

Oszvald Marika 
lép fel Békésen!

Nagyszabású és látványos műsorával jövő év elején Békésre
érkezik a Pesti Magyar Operett Színpad. Újévi Operettgálájuk
ezúttal az Magyarország kilenc települését éri el, Győrtől
Hódmezővásárhelyig, Dombóvártól Kecelig. Békésen január
21-én tekinthető meg a Kulturális Központban. A műsor egész
estés fergeteges operettshow-t ígér neves énekesek és kiváló
táncosok közreműködésével. Keringő, palotás, polka, látványos
koreográfiák és gyönyörű jelmezek ebben a nagysikerű produk-
cióban. Fellépő művészek: Klinger Kata, Mádi Piroska, Pohly
Boglárka, Vágó Zsuzsi, Egyházi Géza, Göth Péter, Magócs
Ottó, Pomlényi Péter, Szabó Dávid. A sztárvendég Oszvald
Marika, akinek parádés alakítása szinte előre garantálható, és
aki a Pesti Magyar Operett Színpadot, az operett életben tartó,
tehetséges társulataként szokta meghatározni. 

A január 21-én, este hatkor kezdődő Operettgálára már
megvásárolhatók a belépőjegyek a helyszínen, a Kulturális
Központban. Ára 2000 Ft.



András bácsi a helyi nagy-
malomban tanoncból, lépésről
lépésre küzdötte fel magát a
malom vezetőjévé, míg 1983-
ban nyugdíjba nem ment.
Julika néni a gyermekpalántá-
kat ápolgatta nagy szeretettel
a Jantyik utcai és a Bajza utcai
bölcsődében. Bajiné táncisko-
lájában találtak egymásra,
hogy aztán mind a mai napig
szeressék, segítsék egymást.
Barátságos, szeretettől meleg
otthonukban ostromoltam
őket kíváncsi kérdéseimmel.

– Milyen volt az élet Bé -
késen, mikor fiatalok voltak?

– A mait az akkori élettel
nem lehet összehasonlítani,
olyan nagy a különbség. Az
életvitel, az életkörülmények
mások voltak. Akkoriban az
emberek jobban törődtek egy-
mással, nem voltak különbsé-
gek rangban úgy, mint most.
A szegényebbet a tehetőseb-
bek nem nézték le, és ha kel-
lett segítettek. Manapság ez
kevésbé jellemző szerintünk,
bár a mi környezetünkre nem
panaszkodhatunk.

– Hogyan vészelték át a
történelmi viharokat? A II.
világháborút, 45’-öt és az 56’-
os forradalmat?

– A háború idején apukánk
katona volt és az édesanyánk
öt családdal egyedül maradt –
kezdi Julika néni. Nem lehe-
tett hozzájutni semmihez és
mi is sokat nélkülöztünk
volna, ha nem lettek volna a jó

szomszédok. A katonák, amit
találtak vittek, de minket nem
bántottak. Mi is, mint min-
denki, örültünk mikor vége
lett a háborúnak. A férjem a
háború alatt a nagymalomban
dolgozott, amit hadiüzemnek
nyilvánítottak. Negyvenöt
után rendezték a munkabe-
osztást, s már nem kellett

éjjel-nappal dogozniuk és a
bánásmód is emberibb lett.
Persze az életkörülményeik
csak nagyon lassan javultak.
Ötvenhatban Szeghalom felől
érkeztek a városba az orosz
tankok – veszi át a szót
András bácsi. Megálltak a
malom előtt és irányítást kér-
tek Békéscsabára. Félelmetes
volt a látvány. Az éjjeli őrünk
gyalog ment előttük, úgy
mutatta meg az irányt. Ha-
marosan visszaengedték és
senkinek sem lett bántódása.

A látvány ijesztő volt, de baj
nem történt.

– Volt-e olyan pillanat az
éle tükben, amikor megbán-
ták az egymásnak tett ígére-
tü ket? Kinek az ötlete volt a
megerősítés az 50. év fordu-
lón?

- Soha, egy pillanatra sem
jutott ilyen az eszünkbe.

Összekötött minket a nagy
család, az együtt megélt meg-
próbáltatások és örömök.
Elvoltunk, éltük a hétköznapi
emberek mindennapjait.
Minket mindig is a család
éltetett. A fogadalom megis-
métlése az 50. évfordulónkon
a gyerekek ötlete volt, így
szerettek volna örömöt sze-
rezni nekünk, de nekünk is
igazi élményt jelentett. Ha
újra meg kellene ismételni,
akkor is kimondanánk a bol-
dogító igent.

– Mekkora családdal büsz-
kélkedhetnek?

– Két lányunk van. Julika
(64 éves) és Katica (60 éves).
Négy unoka, 3 fiú és 1 leány
és 5 dédunoka tartozik a csa-
ládunkhoz. A legnagyobb
déd unoka 19 éves, a legki-
sebb kilenc. Büszkék va -
gyunk rá juk és imádjuk
őket. (Erről ta núskodik a
számtalan róluk készült fotó
és a róluk szóló kedves kis
történetek is, amit Julika né -
niék elmeséltek – a szerző.)

– Már csak egy valamit tes-
senek elárulni: mi a jó házas-
ság titka?

– Egymás tiszteletben tartá-
sa, megbecsülése. Alkalmaz -
kod ni kell egymáshoz, elfogad-
ni, szeretni a másikat olyan-
 nak, amilyen.

Gugé
Sorozatunk folytatásában, jövő

évi első lapszámunkban beszélge-
tőtársaink id. Apáti-Nagy Lajos
és felesége.
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GONDOLAT-OLVASÓ

Ne tartsd fontosnak, hogy
fon tosnak tartsanak. Egy -
sze rűen csak szeress, és fontos
leszel.     Simon András 

Mielőtt megszólalsz, gondold
végig, szebb-e, mint a csend,
amit megtörsz vele…

Indián bölcsesség

Szeretetre vágysz? Szeress! 
Martialis

Tudományos sarok

Miért olvad meg a hó a
gáztetőn hamarabb,
mint az aszfalton?

A vízszintes aszfaltra fer-

dén esnek a hősugarak,

míg a ferdén álló háttető-

re majdnem merőlegesen.

A megvilágítás és a hőha-

tás is nagyobb merőleges

beesésnél.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe

fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet. 

Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)

Az ajándék és az ünnepi vacsora mellé
fogadják jókívánságainkat!

Köszönjük egész éves bizalmukat, 

mellyel megtiszteltek bennünket!

És ha már süti, legalább dió legyen benne, 

mert a különböző dió- és mogyorófélék 

napi fogyasztása jótékony hatású 

a szívbetegségek szempontjából.

A Levendula Patika valamennyi dolgozója nevé-

ben kívánunk ünnepi csendet és jó egészséget!

Kéz a kézben
Kéz a kézben a történelem viharain át, jóban és
rosszban, ahogyan ígérték egymásnak 1943. októ-
ber 16-án. Sike András (86 éves) és felesége, Julika
néni (83 éves) ma is olyan szeretettel, meg merem
kockáztatni: szerelemmel tekint egymásra, mint
65 évvel ezelőtt. 

– Hetven éves a Békési Múzeum címmel folyosótár-
lat látható a Városháza emeletén. A kiállítás a múzeum-
alapítás körülményeit mutatja be, emellett az elmúlt hét
évtized gyűjtéséből ad ízelítőt, így láthatók emléktárgyak
és iratok, kéziratok Békés iskolatörténetéből, várostörté-
netéről, valamint néprajzi tárgyak és régészeti leletek is
helyet kaptak a vitrinekben.

– November 30-án ádvent első vasárnapja volt.
Ezért a héten az idősek klubjaiban, és az Átmeneti Szállón
is közösen készítettek ádventi koszorúkat. Így a klubok-
ban a heti istentiszteleten, míg a Szállón már vasárnap
meggyújthatták az első gyertyákat. 

– A Békési Kistérségi Óvoda tagóvodái nem lesznek
nyitva a téli szünetben: december 19-től január 2-ig.
December 20-án, amely munkaszüneti nap, csak kevés szülő
kérte ügyeletes óvoda üzemeltetését, így arra nem kerül sor. 

– December 5-én megérkezett a Mikulás a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézménybe is. A fehér szakállú Mikulás csinos
krampuszok kíséretében érkezett (a 8.c osztály lányai alakí-
tották, piros szívvel a nózijukon). Az alsósok dallal, versekkel
köszöntötték a vendégeket, a felsősök meg azt találgatták,
kit rejt a télapójelmez. A puttonyból a Diákönkormányzat és
a szülői munkaközösség ajándékai találtak gazdára. 

– Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűj -
te ményi Főosztálya a Múzeumi Állományvédelmi Prog -
ram keretében 300 ezer Ft támogatást ítélt meg a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum számára fotótároló szek-
rény beszerzésére a „Központban a fotó” című felhívásra
benyújtott támogatási kérelmére. 

Rövid hírek Békésről

A Bocskai utcai kerékpárjavító 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván. 

Továbbra is várunk 
minden kedves érdeklôdôt, 

illetve vásárlót. 



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az érté ke sí teni
kívánt ingatlan irányárát vagy vétel árát,
hogy eszerint csoportosítva jelentet -
hessük meg a hirdetést.
Összkomfortos, kétgenerációs, bármilyen
vállalkozásra is alkalmas ház nagy telekkel
a főtértől 2 percre eladó. Tel.: 20/ 538-0312
Békésen, két utcára nyíló telken komfort
nélküli régi kis ház reális áron eladó. Víz,
gáz, szennyvíz az udvarban van. Érd: 70/
94-23-090.
Eladó kétszobás összkomfortos paraszt-
ház garázzsal. Békés, Teleky u. 68. Tel.:
30/ 257-36-81.
Békésen kétszobás kertes ház eladó. Tel.:
20/ 80-34-408.
Téglagyári horgásztó rész eladó. Érdek -
lőd ni: 30/ 434-75-96.
Békés központjában 2+fél szobás csalá-
di ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
Tel.: 70/ 222-75-11.
Békésen kétszobás, parkettás, téglaépíté-
sű kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe ve -
he tő. Te.: 20/ 20-60-161.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás la -
kás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvadrát
földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3. vagy
30/ 386-89-65.
Komfortos parasztház eladó. Békés, Haj -
nal u. 19. Tel.: 30/ 85-81-911.
Békésen, a Tátra u. 1. szám alatt /a Fürdő
mellett/ családi ház sürgősen eladó. 30/
561-87-41.
Családi ház eladó, Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy el -

cse rélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Telefon: 30/ 370-
50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Kö -
rösre  nyúló udvarral eladó. Érd: 20/ 923-
29-12.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Déli fekvésű horgásztanya eladó tórésszel
együtt 1250000 Ft-ért eladó. Telefon 18
óra után: 70/ 42-50-217.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren a benzinkút közelében gazdál-
kodásra alkalmas tanya eladó 2,6 ha földte-
rülettel. Háromfázisú villanyáram bekötése
és az öntözés lehetősége is adott. Irányár:
2,1 millió Ft. Tel.: 20/ 886-38-92.
Békésen a Legelő utca 29. szám alatti pa -
rasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: Bé -
kés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Békésen a 47-es főút mellett a Táncsics
M. utca 8. szám alatt 675 m2-es telken
háromszobás régi parasztház félkomfor-
tos melléképülettel eladó. Irányár: 4,6 mil-
lió Ft. Érd.: 30/ 439-92-62 vagy 414-224.
Békésen a London utcában másfél szo-
bás ház (részben felújított, azonnal beköl-
tözhető) sürgősen eladó. Irányár: 4,8 mil-
lió Ft. Tel.. 70/ 411-60-45.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/ 36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), ve -
gyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/ 48-63-178.
Eladó a Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes la -
kás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
bur kolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
kony haszekrény, redőnnyel felszerelt abla-

kok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár alku-
képes) Érdeklődni: 70/325-2218.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/ 35-39-534.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,
egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal be -
költözhető kétszobás lakás 6,7 millió Ft-
ért eladó. Érdeklődni: 30/ 582-11-42.
Eladó 1,5 szobás, összkomfortos, klímás,
felújított, 60 m2-es kocka ház  rendezett
udvarral Békés, Prágai u. 2. szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/ 340-34-78.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békés központjában 62 m2-es, második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos,
nagy erkélyes lakás eladó. Ár: 9,3 millió
Ft. Érd.: 20/ 33-86-400.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos
ház eladó Békésen az oncsai városrészen,
nagy portával, gyümölcsfával. Irányár: 10,5
millió Ft. Megbízható személynek albérlet-
be is kiadó. Telefon: 30/ 387-90-31.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206 m2-
es kertes családi ház 11,7 m Ft irányáron
eladó, esetleg szerény, de tartós bérleti díj
fejében kiadó. Érdeklődni: 20/ 368-15-46.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Malomasszonykertben 143 m2-es családi
ház 542 m2-es telken áron alul eladó. Te -
tőtérben szoc. polra lehetőség van. Infó:
www.ingatlannet.hu. Ár: 17,6 millió Ft. Érd.:
20/ 437-40-93.
Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó Békésen a Baky u. 5. szám
alatt, a harmadik emeleten. Érdeklődni le het
egész nap a 30/ 661-31-48-as telefonon.

Békésen, a piachoz közel garázs kiadó.
Telefon: 411-586.
Garázs kiadó a Kossuth 23-ban. Érd.: 20/
43-84-665.
Békésen a piactéren üzlethelyiség kiadó.
20 m2 + tetőtér. Tel.: 70/ 516-22-05.

INGATLANT KERES

Békésen egy vagy kétszobás lakást ven-
nék vagy bérelnék a buszvégállomás
közelében! Sürgős lenne! Ajánlatokat a
70/322-84-53-as számra várok.

KERT
Mezőberényben a 6. sz. Laposi kertben
3580 m2-es egybefüggő földterület eladó.
Irányár: 200 e Ft. Érd.: 30/ 439-92-62
vagy 414-224.
Jégvermi kertben 600 négyszögöl gyü-
mölcsös eladó. Fúrt és ásott kút, villany
és pince, szerszámos. Tel.: 30/ 352-20-06.
Nagykertben 5,3 kvadrát zárt bekerített
kert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Opel Astra Caravan 1.4 GL 1995. évj. eladó.
30/ 35-39-534.
Eladó Fiat Brava 1.4, rotakapa járó kocsival,
MZ125 motorkerékpár, TZK traktor utánfu-
tó. Békés, Zöldfa u. 1. Tel.: 30/ 452-39-38.
Renault 1.9 diesel 20 hónap műszakival
eladó vagy háromajtós vonóhorgos jár-
mű re 1100 cm3-ig beszámítok. Telefon. 30/
833-12-11, este.
Rendszám nélküli Mercedes kisbusz megkí-
mélt állapotban eladó. Érd.: 30/ 94-55-433.
70-80 %-os használt gumiabroncsok felni-
re szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkatré-
szek ugyanitt eladók. Érd.: 20/ 88-60-651.

ÁLLAT
Eladó 10-12 kilogrammos fehér pulyka,
akár kopasztva is. Érd.: 30/ 32-71-079.
250 kg-os hízók, húsjellegű malacok
eladók Békésen. Telefon: 30/ 433-79-89.
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft. Érd.:
30/ 55-91-070.
Fekete kan puli kölyökkutya eladó. Tel.:
70/ 77-92-811.

Hízó sertések eladók. Békés, Munkácsy u. 5.

MUNKA
Bejárónői munkát vállalok, idős személy-
hez is. Mosás, takarítás, bevásárlás, felol-
vasás, stb. 30/ 443-64-14.
Megbízható hölgy idősek gondozását és
takarítást vállal. Érd: 20/ 323-11-76.
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
Cipzárcsere és javítás. Békés, Hajnal u. 19.
Tel.: 30/ 85-81-911.
Lovaskocsival munkát vállalok. Békés,
Hajnal u. 19. Tel.: 30/ 85-81-911.
Megbízható, gyermekszerető hölgy gyer-
mekfelügyeletet vállal. Érdeklődni egész
nap a 411-452-es számon.
Gyermekfelügyeletet, idős személy gondo-
zását, takarítást vállalok. 70/ 395-35-28.
Fakivágást vállalok háznál vagy kertben
fáért vagy megegyezést szerint. Tel.. 30/
931-90-85.

EGYÉB
Márkás Pentium 3 számítógép LCD moni-
torral eladó 40 ezer forintért. 
Érdeklődni lehet a 412-922-es vagy a 70/
708-48-57-es telefonszámon.
2 éves megkímélt állapotú, piros színű,
elektromos kerékpár eladó. Ir.ár: 55.000
Ft. Érd.: 30/ 425-38-21.
Eladó egy használt gáztűzhely. Tel.: 643-112.
Eladó egy 3 személyes, ágyneműtartós,
ágyazható, rugós kanapé egy fotellel.
Irányár: 60 ezer forint. Érd.: 20/ 575-19-08
vagy 416-741.
Pentium 2-es 800 MHz-es számítógép
mo nitor nélkül eladó! Ár: 2000 Ft. Jobb
mint a semmi! Tel.: 30/ 3263629
2-3 m közötti szabályos ezüstfenyők, 2-
2,5 m közötti szabályos lucfenyők töve-
sen vagy vágottan karácsonyfának eladók
termelőtől Békésen. Tel.: 30/ 433-7989.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó Békésen. Telefon: 30/ 433-79-89.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 70/325-2218
Bontásból olcsón eladók: nyílászárók,
hő tárolós mosogató alá szerelhető 10l-es
elektromos Hajdú vízmelegítő öntvény,
Lampart konvektor, alig használt Radal
radiátorok. Tel.: 20/ 258-34-09. Szombat
kivételével.
Konyhaszekrény eladó. 634-206
Békésen szobabútorok, rekamié, asztalok,

heverők, fotelágy eladó. Érd.: 30/ 439-92-
62 vagy 414-224.
200 literes Zanussi Lehel energiatakarékos
fagyasztóláda eladó. Tel.. 20/ 481-58-85.
Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait, ruha-
neműt, cipőt, egyebet. Tel.: 30/ 931-90-85.
Komplett P3-as számítógép eladó. Tel.:
30/ 907-64-21.
Új német légpuska (nem felújított) olcsón
eladó. Rossz, régit 10 ezer Ft-ig beszámí-
tok. Tel.: 20/ 228-58-66.
630-as Slavia és Fég alkaros légpuskák
újszerű állapotban eladók. Engedélymen -
tes. Tel.: 20/ 62-92-838.
Többfunkciós babakocsi, sportkocsi és
56-os mérettől fiú ruha olcsón eladó.  30/
63-68-689.
ÉTI 20-as gázkazán, fehér fürdőkád, 1db
diófa rönk és egy bébikomp eladó. 70/
389-15-16.
Íróasztal eladó. 70/ 503-54-55.
Gobelinképek eladók. 70/ 510-06-69.
Költözés miatt minden olcsón eladó A-tól
Z-ig. Érdemes megnézni. Telefon: 20/ 25-
95-148. Békés, Oláh M. u. 7.
Elektromos biciklihez vadonatúj akkumu-
látor olcsón eladó, blokkal igazolva. Érd.:
70/ 201-76-17.
Befont demizsonok 10-15-20 literig. Lean -
derek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) 500-
14000 Ft-ig (minden méretben). Ugyanitt
virágzó kisméretű kaktuszok is. Tel.: 416-
144. Cím: Deák F. u. 39. sz.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely pa -
lackkal eladó. Érd.: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, auto-
mata felültöltős mosógép és autós gyer-
mekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős  menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapot-
ban van. Próbálni kötelezettség nélkül elő-
zetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Szőlőzúzó, 50 l-es fahordó, 50 l-es bal-
lonüvegek kasban és kisebb (5-10-15-20-
25l-es) üvegek eladók. Telefon: 20/886-
38-92.
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Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT 

(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 5.

December, télidő. Ilyenkor a legtöbb növénynek nyugalomra
van szüksége. Ekkorra már el végeztük az őszi talajmunkákat,
elveteményeztük az áttelelő növényeket. A tél folyamán, fagy-
mentes időszakokban metsz hetjük a fákat. Öregebb fákon a
letört, vagy beteg gallyakat metsszük le, fiatal fákon pedig ala-
kító metszést végzünk. Kora tavasszal pedig el végezzük a téli
lemosó permetezést.

A téli időszakban kiegészíthetjük szakmai ismereteinket,
elkészítjük a jövő évi terveket.

Ősszel, a talajerő utánpótlást érett istállótrágyával, vagy
kom poszttal végeztük. Időn ként jó, ha meggyőződünk talaja-
ink N, P K, tartalmáról, de egy kiskerttulajdonosnak nem min-
dig van arra lehetősége, hogy laborvizsgálatra mintát küldjön.
Né hány vad nö vény jelzi, hogy talajunk me szes, vagy sa vanyú
kémhatású-e. 

Ha a kertben vad harangvirágfélék, szarkaláb, pipacs, ap ró-
szulák van, jelzi, hogy mély rétegű meszes talajunk van.

Ha csalánfélékkel, füstikével találkozunk, ez nitrogéndús,
vastartamú talajról árulkodik. Ahol kis termetű, na gyon csípős
csalán fordul elő, ott a talaj nitrogénben nagyon gazdag, lehet,
hogy túl van trágyázva. Ha a területen la bodafélék, vagy salá-
taboglárka található ta lajunk ne héz, de jó vízgazdálkodású. A
me zei zsurló, martilapu pangó vizet jelölnek. A tyúkhúr, és a
veronika félék nagy humusztartalmú, nitrogénnel telített tala-
jokat mutatnak.

Ha ezeket megfigyeljük a kertben, tudjuk, hogy a kö vet kező
évben hol használjunk több, vagy kevesebb kom posztot.

A téli időszakban nem szabad elfeledkezni a madarakról sem.
Töltsük fel a madáretetőket és a tél folyamán ne hagyjuk kiü-
rülni, nehogy kis társaink elpusztuljanak.

Minden kedves olvasómnak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kívánok!                                         Dacziné

Kerti kalendárium
DECEMBER

A Békési Kistérségi Iskola
dr. Hepp tagintézményében
minden évben hagyományo-
san megrendezésre kerül no -
vemberben az egészségnevelé-
si és helyes táplálkozási hónap.
Ebben az évben, tekintettel
arra, hogy 2008 a burgonya
nemzetközi éve, külön figyel-
met fordítottunk a világon
éhező gyerekek segítésére.
Programjainkat úgy szervez-
tük, hogy intézményünk vala-
mennyi tanulója be tudjon
kapcsolódni. 

Az ügyes kezű alsó tagozatos
gyerekek rajzokat, gyümölcs-
szobrokat készítettek, miköz-
ben a védőnő segítségével gya-
korolták a helyes fogápolást.
Nagy örömet jelentett szá-
mukra a játékos sportdélután. 

A felső tagozatos tanulók a
közös testmozgások mellett a
burgonya történetét, és a be -
lőlük készült jellegzetes béké-
si ételeket mutattak be. A
helyes táplálkozási ismerete-
ken túl a testsúly-index lehe-
tőségével élve egyénre szabott
életmódtanácsok segítik hét-

köznapjainkat. Az „agytorna”
sem maradhatott el, vetélke-
dők mozgósították agysejtjei-
ket. Ebben az évben először
nyílt lehetőség iskolánk taná-
rai és valamennyi dolgozója
részére, koleszterin-, vércukor-

mérésre és a testsúly-index
megállapítására. Nagy öröme
a város óvodásainak bevonása
programjainkba, vidám, jó
hangulatú játékos sportverse-
nyen vettek részt igen nagy
aktivitással.       Király Gyula

Zöldségszobor is készült 
a dr. Hepp Ferenc iskolában

Szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket,

eredményekben gazdag,
békés-boldog új esztendőt

és nagyon jó egészséget
kíván a Békési 

Idősekért Alapítvány.

Békési Békési 
Mentálhigiénés Mentálhigiénés 

SzolgálatSzolgálat
Békés, áldott 

Karácsonyt kívánunk! 

Új címünk: 
Borosgyán utca 1/1.

BÉKÉSI ÚJSÁG
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Ez alkalommal félre a komolysággal! Idén is
rengeteg poén és aranyköpés szaladt ki a
szánkon.
Van egy nagyon pontos Magyarország-térképem,
1:1 léptékű.
Tanárnő! Hogy van angolul az idegenvezető?
Aliendriver?
Balassi elmenekült a király elől, de a halál uto-
lérte.
Valamennyi állat közül a giliszták szaporod-
nak a leggusztustalanabbul. Annyira gusz-
tustalanul, hogy le se akarom írni. De azért
tessék maximális pontot adni, mert amúgy
tudom!
A németek üzembe helyezték a kutyákat.
A fekete lyukak úgy keletkeztek, hogy Isten
nullával osztott.
A vörös hús nem egészségtelen. A kék-zöld… na,
az már igen.
Nem kell aggódni, hogy vége lesz a világ-
nak. Kínában már holnap van!

Diák: - Tanárnő, mért nem nézzük meg a
Sorstalanságot?
Tanár: - Mert nem bírom az emberi szenve-
dés látványát.
Diák: - Akkor mért tetszik feleltetni ben-
nünket?

Nyelvi pótvizsgán szituációs gyakorlatban:
Tanár: - Mi szeretnél lenni: újságárus vagy
vevő?
Diák: - Talán a bódé…

Tanár: - Mi a különbség ember és állat
között?
Felelő: - Hát… most megfogott, tanár úr.
Nem is tudom… Talán, hogy az embernek
nincs farka.

(Köszönettel tartozom kollégáimnak, akik négy
középiskolából „szállítottak” anyagot.)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nye lvet  beszé lünk
SZILVESZTERI BOHÓSÁGOK (AVAGY: MOKKA ÉS KACAGÁS)

December 17. 
Karácsonyi előzetes ünnepi műsor a Vasas
Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas
Tagozatánál.
Nyugdíjasok Háza

December 17. szerda 18 óra
Karácsonyi hangverseny. A belépés díjtalan!
Református templom

December 18.
Mikulás napi és karácsonyi előzetes ünnepség a
Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egye -
sületénél.
Nyugdíjasok Háza

December 19. péntek 9-11 óra
A Békés Városi Kistérségi Iskola Eötvös József
Tagiskolájának diákönkormányzati napja.
Kulturális Központ Nagyterme

December 20. szombat 13-16 óra
Karácsonyfadíszek készítése gyöngyből és
gyertyakészítés gyerekeknek, felnőtteknek,
családoknak. A foglalkozást vezeti: Végh Ju dit
kézműves tanár és Birinyi Brigitta fazekas.
Békési Galéria

December 20. szombat 18 óra
Békési SzSK –Kiskunfélegyháza kosárlabda
bajnoki mérkőzés.
Sportcsarnok

December 22. hétfő 8-11 óráig
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjas Ház 

December 23. kedd, 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Bélmegyeri Művelődési Ház

December 23. kedd, 12-14 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Tarhosi Művelődési Ház 

December 31. szerda
Békési Nyugdíjas Egyesület szilveszteri rendez-
vénye.
Nyugdíjasok Háza Nagyterem

Január 2. péntek 18 óra
Újévi Hangverseny. Fellépnek: Békési Kistérségi
Óvoda Központi Tagóvoda Katica csoportja,
Grácia Mazsorett Csoport Békéscsabáról, Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar, Fregolina Táncklub.
Kulturális Központ Nagyterme

Január 7. szerda 18 óra
Tóth Péter zongoraművész hangversenye.
Schumann, Brahms és Prokofjev művei várják a
zenebarátokat.
Békési Zeneiskola nagyterme

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 17-JANUÁR 7. KÖZÖTT
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Ismét a bélfenyéri árvaház-
ban (Nagyszalonta, Tenke
utáni kistelepülés) járt a béké-
si Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ), a Békés -
csabai Evangélikus Gimná -
zium kisbusznyi diákja, vala-
mint a Nefelejcs Békési Kul -

turális és Hagyományőrző
Köz  hasznú Egyesület lelkes
Tarr családja, hogy köszöntse
pártfogoltjait, a helyi plébános
által létrehozott árvaház lakóit
december 6-án. Láto gatásuk

napja szentmisével kezdődött,
majd szemet ho mályosító Mi -
kulás-ünnepséggel, közös
ének léssel folytatódott – cite-
raszó mellett, Hé gely Laci
bácsival – a 25 gondozott és a
falu minden idelátogató gyere-
kének, nyugdíjasának ilyen-

forma megajándékozása. Min -
den kinek jutott cukorka, dió
vagy csokoládé a zsákból.

Közben főtt az ebéd (ta -
valyhoz hasonlóan most is
szinte falunap méretben) a

Lajos bácsi és Tamás bácsi féle
„gulyáságyú” segítségével.
Idén kecske és bárányhúsból,
kolbászból készült az egyik,
birkából a másik. 

Kicsit elfáradt, de boldog,
feltöltődött, lelkes csapat in -
dult ezek után haza Békésre,
ugyancsak boldog és hálás
em bereket hagyva maguk
mögött. 

Kiss Márton katolikus pap,
a Bélfenyéri Szent Miklós
Gyer mekotthon alapítója me -
leg hangú levélben köszönte
meg „jótevőinek” adományai-
kat, fá ra dozásaikat. Akik –
mint megfogalmazta – hason-
lóak az árvaháznak nevet adó
legendás Szent Miklóshoz, hi -
szen önzetlenül segítenek,
határokról függetlenül.
„Olyan csodálatos volt látni
azt a sok harmatos, vagy
éppen ráncos, de egyformán
mosolygós arcot a Szent mi -
sén. Mindenki együtt tapsolt,
örült. Ünnep volt ott, igazi
ünnep” – írta mások mellett a
lelkipásztor, aki tíz éve szol-
gálja a bélfenyéri közösséget. 

Örömet vittek az árvaházba

Az előző évekhez hasonlóan közös bográcsos
főzésre került sor a szociális foglalkoztatás őszi
munkálataink befejezéseként. A helyszín a női
szálló udvara volt. A lakók kívánságára ez
évben is paprikás krumpli főtt a bográcsban.
Az ellátottak igen aktívan kivették részüket
mind az előkészületekből, mint pedig a főzés
megvalósításából. A női szálló lakói készítették
el a káposztasalátát, a tarhonyát, valamint
palacsintát is sütöttek. A férfiak inkább a
főzésben jeleskedtek. A krumpli pucolástól

kezdve, az asztalok megterítéséig igen buzgón
„dolgoztak”. Az egyik gondozott vállalta, hogy
ő lesz a főszakács, és a több mint 50 adag étel
elkészítésének irányítását elvégzi. 

Elmondhatjuk, hogy az időjárás is kegyes
volt hozzánk ezen a késő őszi napon.

A közösen elfogyasztott ebéd jó hangulatát a
közben hallgatott magyar nóta is fokozta.
Reméljük, hogy jövőre is lesz lehetőségünk egy
ilyen bensőséges napot közösen eltölteni.

Németh Márta

Közös ebéd a Hajléktalanok
Átmeneti Szállóján

Sok kisgyermekes család tett látogatást a
rendezvényen, és készített karácsonnyal kap-
csolatos apró emléktárgyakat, például angyal-
kákat, csillagokat, mécseseket, méhviaszgyer-
tyát, rénszarvasos szalvétatartót, ajándékkísérő
kártyákat. Lehetett mézeskalácsokat díszíteni,
lucabúzát ültetni, valamint megnézni, hogy
hogyan készült hajdan a Luca-széke, és a jövő
évi időjárást előrejelző hagymakalendárium. A
naphoz kötődő népszokásokról Harangozó
Imre néprajzkutató szólt, de az igazi jó hangu-
latot a Budai Duó kiváló muzsikája alapozta
meg. Nem várt sikert aratott a karácsonydísz-
készítő és karácsonyfa díszítő verseny, melybe
nyolcan neveztek. A közönség szavazatai nyo-
mán a legszebbnek a Teleky utcai tagóvoda
fája bizonyult, ők vihették haza feldíszített
fájukat, míg a Nefelejcs egyesület különdíját
fonott csuhéval díszített gyönyörű fájáért
Csicsek Gusztáv kapta. Emellett díjazták a
legillatosabb (szárított gyümölcsös), a legcsip-
késebb, a legmókásabb, a legédesebb (mézeska-
láccsal díszített), legfehérebb és a legkisebb
által feldíszített, vagyis valamennyi karácsony-
fát. A napot közös néptáncolás zárta.     Sz. K.

Nyolc meseszép karácsonyfa egy helyen
Sikeres volt a Nefelejcs Békési Kul -
turális és Ha gyományőrző Köz hasz -
nú Egyesület Luca Játszó néven
most először megrendezett ünnep-
váró napja, melyet december 13-ára,
Luca napjára hirdettek meg a kultu-
rális központba. 

A Teleky utcai óvónők díszítik közönségdíjas fájukat
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Horgász
szemmel

Szó mi szó igen sokszínű-
nek mondható a Körösök völ-
 gye. Minden horgásznak szá-
mos taktikára és ötletre van
szüksége, hogy egy-két ha lat a
szákba tehessen. Magam is így
vagyok ezzel. Nemrégiben egy
jó barátommal leutaztunk a
békésszentandrási kisvízre éj -
szakai harcsapergetésre. A
folyó partján már több hor-
gász szomorkodott, így mi
sem számítottunk nagy fogás-
ra. Mihelyt besötétedett, a víz
elkezdett élni, sokasodtak a
rablások. A barátom úgy száz
métere tőlem már intenzí ven
suhogtatja a botját, én is
dobom a műcsalit, halkan
loccsan a víz tetején. Szinte
azonnal rá is vág valami, har-
csa. Már érzem is, visszanyúl
a farkával, meg-megüti a zsi-
nórt, a spicc szépen leköveti.
Kissé belefekszik a sodrásba,
jól kihasználja a folyó erejét.
Ez az éve első harcsája. Kive -
szem a vízből, kb. 5 kg. Egy
fotó és már selymesen siklik
ki a kezemből a vízbe, egy
utolsó farok csapással búcsú-
zik. Egy szűk óra leforgása
alatt 5 hasonló méretű har-
csát fogtam, szintén visszahe-
lyezvén a Körösbe. A barátom
is fogott párat. Élménnyel tel -
ve utaztunk haza.     Folyt. köv.

Szekerczés Sándor

SOKSZÍNŰ KÖRÖS

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

A Baky utcai tagóvoda hagyományos karácsonyi jótékonysági vására idén is nagy
sikert aratott. A bevételből játékokat szeretnének vásárolni. 

Minden kedves békésinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a BFKC minden korosztályú csapatainak tagjai!

– Milyen változásokkal vá -
gott neki a 2008 – 2009-es
baj nokságnak a Békési FC?

– Látva az elmúlt bajnok-
ság gyengeségeit úgy döntöt-
tünk, hogy csak az játszhat,
aki rendszeresen jár edzésre is.
Így többen ezt nem tudták
vállalni, ők más csapathoz
mentek. Voltak, akik nem fér-
tek be az elképzelésbe, ők is
kimaradtak. Mindezek jelen-
tős fiatalítást eredményeztek.
Igyekeztünk elsősorban béké-
si kötődésű fiúkat hozni a
Szo kolai foci suliból. Így ke -
rült hozzánk Pankotai, Szé -
kely, Málik és a velük együtt
játszó Kovács és Hrabovszki.
Stracinszki Gyuláról érkezett.
Kapusunk Hanyecz Jani edző-
séget vállalt más csapatnál,
így került hozzánk Barabás.
Szinte teljesen átalakult a csa-

pat. Szerettünk volna több
fiatalt még az ifjúsági csapat-
ból, de az utánpótlás jó sze-
replési lehetősége miatt ma -
radtak Bíró Péternél.

– Milyen célkitűzéssel kezd-
ték a bajnokságot?

– Szinte teljesen új csapat-
tal a kiesés elkerülése a cé -
lunk. A 8-12. hely megszerzé-
se előrelépést jelent.

– Mi valósult meg az elkép-
zelésekből? 

– Elsősorban az edzésláto-
gatottság. Rendszeresen 16 fő
körül van az edzéslátogatók
száma, ami az egyik legjobb a
megyében. Az, hogy nem
kieső helyről várjuk a folyta-
tást mindenképpen biztató.
Mezőnyben a játék jól ment a
csapatnak, sajnos a rutinta-
lanság eredményezte, hogy
sok gólhelyzetünk kimaradt.

– A mérkőzések közel felét
döntetlenre hozta a csapat.

– Ez is bizonyítja rutinta-
lanságunkat. Nem tudtuk
megőrizni többször megszer-
zett vezetéseinket. Különösen
fájó a Sarkadkeresztúr, a Csa -
bacsűd és a Mezőkovácsháza
el leni pontvesztés. Ha ezt a
három mérkőzést „behúzzuk”,
akkor most jó középcsapat-
ként várhatnánk a folytatást.

– Értékelje a csapatrészek
teljesítményét!

– A kapuban Barabás bra-
vúrok sorát mutatta be,
ugyanakkor néhány alkalom-
mal súlyos hibát is vétett.
Ennek ellenére számítunk rá a
folytatásban, mert megbízha-
tó játékos. A fiatal Takácsnak
még rutint kell szereznie. Vé -
delemben Ács Ricsi nyújtott
kiegyensúlyozott, jó teljesít-
ményt. Hozzáállása példa ér -
tékű. Mellette Kovács Peti tel-
jesítménye emelhető ki. Kö -
zéppályás sorunk közepes tel-
jesítményt nyújtott. Ehhez
hozzájárult az is, hogy Nagy
Zoli 10 mérkőzésen sérülés
miatt nem játszott. Jánosi Dé -

nes majdnem befejezte a játé-
kot, de sikerült visszacsábíta-
nunk, és külön öröm, hogy
beállt a sorba és az egyik húzó
ember lett. Nagy Istvánnak is
voltak jó mérkőzései. Czinanó
Béla sajnos abbahagyta. Re -
méljük, tavasszal visszatér.
(Szerényen nem beszél a fiáról,
Imréről, aki nagyszerű emberi
hozzáállásával a csapat egyik
összetartója volt. – a szerző)
Sajnos csatáraink vé gig sérül-
tek voltak, így nem állt ren-
delkezésre gólerős csatár, ami
megmutatkozott a kevés (17)
lőtt gólban is. Jó időben tör-
tént meg az edzőcsere is. Úgy
láttuk, hogy Ramos János nem
találta a hangot a fiatal csapat-
tal, így megváltunk tőle. Az
edzőcsere pozitív hatást vál-
tott ki. Elsősorban a fiúk hoz-
záállása és a csapategység
javult. Bu jáki József vállalta a
folytatást a bajnokság végéig,
utána Ausztriába szerződik.
Örven detes ifjúsági csapatunk
jó szereplése és a serdülő csa-
pat 100 százalékos teljesítmé-
nye Bíró Péter irányításával.
Ígé re tesen fejlődik a Puskás

Ká roly edzővel dolgozó U13-
as csapatunk.

– A labdarúgás szerelmese-
it érdekli, milyen változások
várhatók a tavasszal, és mó -
dosul-e a célkitűzés?

- A kapus poszton Barabás
mellé jön Dobozi az Előréből.
Szabó Sándor hosszú sérülés
után januárban megkezdi a
felkészülést. Takács Lehel
visszatér Írországból. Kétegy -
házáról ismét nálunk lövi
majd a gólokat Árgyelán Jani.
Gradinarin (Kodru) is a mi
játékosunk lesz. Zahorán Zoli
elkezdi az edzéseket. Az ifiből
Takács Bence és Szabó Sanyi
kerülhet fel. Az együttesnek a
8-10. helyre kell feljönnie.  

Végezetül szeretném meg-
köszönni az önkormányzat és
a szurkolók segítségét.

Köszönjük támogatóink-
nak, akik közül most nem
szeretnék kiemelni senkit,
hiszen a legkisebb segítség is
jól jön, hogy kitartottak mel-
lettünk. Reméljük, tavasszal
sok örömöt tudunk nekik és
szurkolóinknak szerezni.

Takács János

Felemás szezont zárt a labdarúgó csapat
A középmezőny végén zárta az őszi szezont a
Békési FC. A két győzelem, 7 döntetlen (!) és a 6
vereség, 17 lőtt és 27 kapott gól azt jelenti, hogy
nem kieső helyen várja a tavaszi folytatást a csa-
pat. A záró forduló után beszélgettünk Gera
Imrével, az együttes „mindenesével”.


