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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Idei utolsó lapunkban
12 oldalon
még több hír,
még több interjú,
még több
olvasnivaló a télvégi
ünnepek idejére,
a hosszú estékre!

Gyógyszertári
ügyeleti rend
DECEMBER 12-19.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
DECEMBER 19-26.
Levendula Patika (Csabai u.)
DEC. 26. – JANUÁR 2.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

Szállingózó havazásban
adták át a városi uszodát
Luca napja 2009-ben nem csak arról lesz emlékezetes, hogy ekkor esett
le az első hó, hanem arról is, hogy e
napon adták át a nagyközönségnek a
328 millió forintból felépített uszodát. A szónokok beszédükben a példátlan összefogást hangsúlyozták.
Az átadásra több száz békési lakos
volt kíváncsi, mellettük környező
települések irányítói és sportszakemberek tisztelték meg jelenlétükkel a
programot.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő, alpolgármester az előző városvezetésre célozva kifejtette, hogy nem
alapköveket kell lerakni, hanem alkotni, teremteni szükséges. Erre bizonyíték a mostani létesítmény, amely 150
milliós minisztériumi támogatás mellett 178 milliós önerővel valósult meg.

Izsó Gábor polgármester arról szólt,
hogy mintegy húszéves vágya a békésieknek az uszoda felépítése. Kifejtette
még, hogy a fürdőkomplexum területén
a fejlesztések nem állnak meg, hanem a
reumatológia és fizioterápia épületeinek, valamint a külső termálmedence
felújításával folytatódnak. Utóbbira
már nyolcmillió forintot adtak össze a
városlakók és az elszármazottak.
A vendégek az egyházi áldást és felszentelést követően körüljárhatták
uszoda helyiségeit. Egyöntetű véleményük szerint megjelenésében is páratlan, az egészséges életmódot és sportolást szolgáló létesítménnyel gazdagodott a város.
Képgaléria és bővebb tudósítás a megnyitóról a www.bekesiujsag.hu oldalon.

JANUÁR 2-9.
Turul Patika (Piac tér)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

ÚJÉVI KONCERT
A kulturális központ tisztelettel meghívja önöket
hagyományos Újévi Koncertjére, mely 2010. január 3-án
(vasárnap) 18 órakor kezdôdik.
Az est házigazdája a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Bagoly László karnagy vezényletével.
A koncerten közremûködik:
Fregolina Társastánc Klub Kenyeres Csaba vezetésével,
Grácia mazsorett csoport Rábai Szilvia vezetésével,
továbbá énekesek és szólisták.
Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ
(5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.)
Belépôjegyek elôvételben a Békés Városi Kulturális
Központban válthatók nyitvatartási idôben, illetve elôadás
elôtt a helyszínen. Jegyár egységesen: 650 Ft/fô.
Ünnepeljük együtt

a 2010-es év eljövetelét!

Átvágták a szalagot.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

JANUÁR 9-16.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Lapunk
tartalmából

Idén adventre új díszkivilágítást kapott a békési főtér. Ennek megkapó felvételével kívánunk minden olvasóinknak örömteli karácsonyt, sikeres és békés új esztendőt!

Jövőre folytatódik
a Népfőiskola
Egyértelműen sikeresnek nevezte a Békési Örökség Népfőiskola
második hétvégéjét Koszecz Sándor, kulturális központunk igazgatója, aki egyben a szervező Életfa
Alapítvány elnöke is. A december
végi találkozáson ezúttal a karácsonyi
ünnepkör mellett a népi természeti
gyógyászat került előtérbe, és aratott
hatalmas sikert, főleg ami a gyakorlati
bemutatókat illeti. Sokan próbálták ki

a köpölyözést, csontkovácsolást, inazást. Szó volt még a magyaros lószerszámok jellegzetes sallangfonat díszítéséről, és hagyományos műveltségünk képi anyanyelvéről is. A műhelyekben gyönyörű betlehemes készült,
és csalogatta az orrokat a frissen sült
mézeskalács is. A nap táncházzal és
népdaltanulással ért véget. A Békési
Örökség Népfőiskola munkája február
13-14-én folytatódik.

500 kisgyermek örült a Mikulásnak
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési
szervezete és a Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány összefogása és
anyagi
áldozatvállalása
nyomán idén is számos kisgyermek kapott ajándékcsomagot és harapnivalót a
Mikulástól. A Sportcsarnokban megtartott ünnepségre, melyen fellépett a
Bibuczi együttes, 500
olyan gyermeket hívtak
meg, akiket valamelyik
szülője egyedül nevel, vagy
nagycsaládban élnek.
A rendezvényről készült fotókat nézzék meg a www.bekesiujsag.hu oldal Képgalériájában.
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Javíthatatlanul civil
INTERJÚ DR. PÁLMAI TAMÁS KÉPVISELŐVEL

Szellemi válság?

Válaszúton, énekelve

kormány és elődjeinek 50 éves rombolása elsősorban a lelkekben és az erkölcsben tett mérhetetlen
nagy kárt, emiatt bárki is szeretne gyors és pozitív változást, annak először az emberek fejében
kell rendet rakni. Az embereknek a hitüket kell
visszaadni. Ha tiszta fejű emberek alkotják a társadalom alapvető struktúráját, a családot, akkor
automatikusan rend lesz. Mindezt egy olyan minden uralni akaró globalizált hatalommal szemben, aminek egyetlen ellenszere a szeretet és a kis
közösségek megőrzése.
– Beszéljen kérem a családjáról!
– A család az szent. A gyerekek már kiröpültek otthonról, a két fiú jövőre végez az
egyetemen, Mátyás az orvosin, Gergely a jogin.
Panna, aki Békésen tanult meg járni, másodikos az orvosi egyetemen. A nejemmel magunkra maradtunk, de egy pillanatra sem
unatkozunk, hiszen sok társadalmi feladattal
elláttuk magunkat (KÉSZ, egyházközség,
Békési Újság, Nefelejcs egyesület, stb). Élvezzük egymás társaságát hétközben, hétvégén
pedig a gyerekek jönnek haza, ilyenkor a napok folyamatos főzéssel, dobozolással telnek.
– Hogyan zajlik az idei karácsony önöknél?
– A lelki ráhangolódás már adventkor elkezdődik. Mára azt is megtanultuk, hogy nem az
agyontakarított ház és a tele sütött-főzött kamra
teszi meghitté az ünnepet, hanem a szeretetteli
együttlét. Karácsonyra általában Békésre érkezik a család Sepsiszentgyörgyről és Dublinból,
így mindannyian együtt ünnepelünk.
Sz. K.

Fokozni kellene a biogáz előállítását
A biogáz előállítása szempontjából Magyarország az
utolsó helyen áll az uniós
országok között, és a jelenlegi kormánynak nem is
célja, hogy ez megváltozzon
- mondta el „A biogáz hasznosítás alternatívái és gyakorlati alkalmazása” című
előadásán Dr. Kovács L.
Kornél a Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszékének vezető
professzora. Pedig alternatív
energiaforrásra már csak azért
is szükség van, mert a fosszilis
energiakészletek rövid időn
belül ki fognak merülni, a
szén kb. még 80 évig, a földgáz 20-25 évig elegendő, de
egyre nehezebben kinyerhető.
A jövő energiaforrása a maghasadást végző atom, és a
magfúzióra épülő napenergia
lehet. Utóbbinak egyik hasznosítása a biogáz előállítása,
amelyhez szerves anyag és
levegőmentes környezet szük-

séges. Az egész egy bonyolult
mikrobiológiai
rendszer,
amelyben a biogáz melléktermékként képződik.
A professzor elmondta még,
hogy a biogáz előállítása során
a természetet is védjük, hiszen
ez az anyag hulladékból is
kinyerhető. A folyamatot fermentációnak nevezik. Hasonló
zajlik le a tehenek gyomrában
is az ott jelenlévő mikroorganizmusok hatására, csak sokkal nagyobb hatásfokkal, mint
amire jelenleg az emberi technológia képes. De ezzel együtt
is az ország éves energiaszük-

ségletének húsz százalékát
kinyerhetnénk a hulladék fermentálásával, további 24 százalékot, ha egymillió hektáron
energianövényt termesztenénk, melyből szintén biogáz
készülne. Ez utóbbi nem jelenti azt, hogy nem tudnánk elég
gabonát termeszteni fogyasztásra, ugyanis a termelés alá
vont terület jelenleg 6,3 millió
hektár, tehát ez a kettő jól
megfér egymás mellett - vélte
az előadó.
- Ami a legnagyobb gátja a
biogáz előállítás fokozásának,
az a döntéshozók elzárkózása
az energialobbi miatt, és a
bürokrácia, amely az ágazatot
is sújtja - mondta Dr. Kovács
L. Kornél, a téma egyik legismertebb hazai képviselője.
Előadását követően a könyvtárban a Békés és Környéke
Biokultúra Közhasznú Egyesület biotermékekből tartott
szemet gyönyörködtető és ízletes bemutatót.

A mostani gazdasági válságnak van egy
mellékterméke, a szellemi válság. Ezt a
tanulságot vonom le azokból a mélységesen megbotránkoztató esetekből, amelyekről a békési állatvédők tudnának
sokat beszélni.
Kérem a kedves olvasót, hogy akármilyen
nehéz is, olvassa végig ezt a cikket. Azzal kell
kezdeni, hogy az állatvédelmi törvényeink
gyengék. Emiatt történhetnek hétről-hétre
abnormális, érzelmi fogyatékosságból adódó
esetek. Minden kutya, macska vagy más állat,
hozzánk hasonlóan érző lény. Nem tárgyak,
amik kidobhatók, kiselejtezhetők. Ideje lenne
ezt tudomásul venni.
Ez esetben nem lenne annyi félholttá
gázolt állat cserbenhagyva, nem lenne annyi
megunt és értéktelenedett állat kidobva, olykor gödörbe vagy papírdobozva a szeméttelep
mellett, olyakor félholtra verve, szeme kiszúrva. Aki ilyenre képes vagy ezzel egyetért,
annak nem csak az állatoktól, hanem az
emberektől is távolságot kell tartania.
Ez szól azoknak a bizonyos tinédzsereknek
is, akik mostanság fennhangon jelentik az
iskolákban: „harci kutyáim vannak, és szoktuk őket vinni verekedtetni”. Súlyosan káros
mentalitású gyerekközösségek vannak jelen

az iskolákban. Divatossá lett masszív, például
stafford vagy pitbull-keverék kutyák tenyésztése. Helyi állatorvosaink egyike számolt be
arról, hogy el kellett altatnia egy ilyen maszszív kutyát, mivel majdnem leharapta a gazdájának a kézfejét!
A minap tizenévesek közösen összefogva
baltával vágták le egy szerencsétlen kutya
fejét. Az eset borzasztó és ijesztő, egyenesen
horrorisztikus, éppen ugyanannyira, mint az,
hogy ők itt élnek köztünk. Milyenek lesznek,
ha felnőnek?!
De ne gondoljunk csak az ilyen szélsőségekre. Sok kutya úgy éli le életét, hogy egy
kennelben vagy láncra verve tartják, sokszor
egyméteres láncon, és jobb esetben életében
párszor már volt szerencséje szabadon rohangálni az udvarban rövid időre. Rozsdás hordó
a „háza”, pléd nélkül kemény mínuszokban.
Személyes véleményem szerint nem kellene
mindenkinek engedni az állattartást. Ne tartson olyan állatot, aki nem tudja a megfelelő
életminőséget biztosítani számára. Mondjon
le róluk, ha nem tudja biztosítani azt, hogy ne
legyenek nem kívánt utódok. Akinek inge,
vegye csak magára! A többiek pedig érezzük,
sok a tennivalónk az állatok védelmében.
Pap Zsolt

Ismét határtalanul
A KÉSZ békési szervezete
ismét sikeresen pályázott az
országos szövetség nevében az
NCA-nál, így idén is folytatódhatott a határokon átívelő
tartós szakmai kapcsolat,
melyhez most már egyel több
erdélyi tanintézmény, a segesvári magyar tannyelvű iskola
is csatlakozott. Így a válaszúti
szórványmagyarság Alapítványi Iskolájának pedagógusai,
valamint a vendéglátó békéscsabai Savioi Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola, a
békési Szegedi Kiss István Református Általános Iskola, és
a Békési Kistérségi Iskola tanárai mellet ők is örülhettek
az együttlétnek egy hosszú
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– Sokan találgatják jelenleg Békésen, hogy
milyen politikai ambíciói vannak még Pálmai
Tamásnak. Milyenek?
– Politikai ambícióim sem helyi, sem
megyei, sem országos szinten nincsenek. De
óriási bennem a város lakosságán, a rászorultakon, a nehéz helyzetbe kerülteken való segíteni vágyás, melyhez minden erőmet megmozgatom. De ehhez nem kell feltétlenül a pártpolitika, én „civilen” érzem igazán jól magam.
– Ez azt jelenti, hogy kudarcosnak érzi a
képviselőként eltöltött több mint három évét?
– Nem nevezném kudarcnak, mert az a kicsit,
amit tettem, azokért tettem, akik megválasztottak és számítottak rám. De bőségesen elég volt,
hogy a politika bugyraiba belelássak, és sokkal
kívánatosabbnak tartsam a civil szférát.
– Mi lesz a most még meglévő politikai
funkcióival?
– Ez a jövő évi választások után dől el.
Szeretném a KDNP megyei elnökségét jó
kezekben tudni, ez fontos. Egyetlen dolog tántoríthat el helyi szinten az újra el nem indulásomtól, ha azt látom, hogy olyan emberek
kezébe kerülhet a város, akiknek hatalomba
kerülésének lehetősége miatt kénytelen lennék
vállalni a megmérettetést.
– A KDNP közismerten pártszövetségben áll a
Fidesszel. Zökkenőmentes az együttműködésük?
– Országos szinten általában igen, bár kötéltánc ez, hiszen az erősebben óhatatlanul felmerülhet az inger a bekebelezésre. De hál’
Istennek, vannak még tisztán látó vezetők,
akik a kereszténységben és a kereszténydemokráciában a szilárd erkölcsi alapot látják.
Helyi szinteken nem mindig felhőtlen ez a
kapcsolat, de tapasztalat szerint a közös cél
végül az utolsó percben összehozza az embereket. Ám mindezt csak erkölcsi kompromiszszumok nélkül tudom elképzelni.
– Meg lehet-e fordítani a mostani rossz
trendeket, amik az országban érezhetők: rossz
gazdaság, munkanélküliség, kilátástalanság,
értékvesztés?
– Meg lehet, de nem rövid idő alatt. Könnyebb
lett volna, ha az eljövendő kormányt adó pártok
először a maguk udvarát söprik tisztára, és valóban sziklára építik fel a jövő házát. A mostani

ÉLÕ BOLYGÓ

hétvége erejéig. A komoly
szakmaiság, a meleg barátság,
Meister Éva színművésznő
előadása, a házigazdák lelkesedése, a támogatók nagylel-

kűsége mind-mind hozzájárultak a találkozás sikeréhez,
mely korántsem ért véget itt,
hiszen tavasszal minden folytatódik Segesváron.

Az ápolási díjban részesülôk részére

INGYENES KÉPZÉSEK!
2010. január hóban
induló tanfolyamok:
Virágkötô, Szociális gondozó ápoló,
Panziós falusi vendéglátó,
ECDL, ECDL Start
(Kellô létszám esetén Békésen indul!)

Jelentkezési határidô

2009. december 20.
Jelentkezés és bôvebb felvilágosítás:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete
OKÉV: 04-0126-05, FAT: AL-0181
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.
Telefon: 66/325-997, 327-193, 451-741
30/9354-371, 30/985-4994, 70/616-9126
www.alfakepzo.hu
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Nagy érdeklődés a Luca-napi játszóházon
A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület többedszer tartotta meg a
kulturális központban Luca-napi játszóházát,
melyen igyekeztek felidézni a téli ünnepkör eme
jeles napjának népi hagyományait.
Nagy érdeklődéssel zajlott a
karácsonyfadíszítő verseny,
amelyen az egyesület különdíját egy horgolt díszekkel teli
fa nyerte el, míg a közönség
egy szalmadíszítésű fát értékelt a legtöbbre. Jutalmul
mindkettőnek a gazdája hazavihette feldíszített fáját, de a
többiek is ajándékot kaptak.
A játszóházban a gyerekek

nagy örömére mások mellett
üdvözlőkártyát, gyékényfigurát, apróbb ajándékokat és időjárásjósló hagymakalendáriumot lehetett készíteni, mézeskalácsot díszíteni és enni, valamint
lucabúzát ültetni. A kíváncsiak
férjjósló pogácsa segítségével
kideríthették, ki lesz a jövendőbelijük. Miközben a nagymamák és anyukák karácsonyi

Játszmák
Pálmai
Tamás

Barócsi Attiláné vezetésével
lucázásra, népies sorjátékokra
került sor, míg a derűs napot a
Budai Duó fellépése zárta.

kedvenc receptjeiket csereberélték egymással, a gyerekek kívánságaikat díszes papíron elhelyezhették a kavánságfán.

Szülői fórum a Békési Kistérségi Iskolában
ELSŐSÖKNEK SPORTISKOLAI OSZTÁLY INDUL

A fórum része a TÁMOP3.3.2-08/2-2008-0023 „Együttegymásért – Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás
az esélyegyenlőség megvalósításáért” című projektnek, amelynek támogatottja a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A fórum közönségét Izsó
Gábor polgármester köszöntötte, ismertette a városban
megvalósuló közoktatási intézményi fejlesztések jelentőségét.
A tájékoztató keretében Berecz

Aranka esélyegyenlőségi mentor, az Educatio Kft. közoktatásügyi esélyegyenlőségi szakértője ismertette a hallgatósággal a társulási esélyegyenlőségi
intézkedési terv megvalósítása
és az elsős iskolai csoportok
kialakítása közötti kapcsolatot,

Kálmán Tibor önkormányzati sportreferens a mindennapos testnevelés bevezetését
és a közoktatási típusú sportiskolai osztályok elindítását
jelentette be. Ez a pozitív változás a következő tanévben az
első évfolyamot fogja érinteni.

az integrált nevelés előnyeit.
Biztatta a szülőket, hogy gyermekeiket bátran írassák a kistérségi iskolába, ahol innovatív,
a mai kor színvonalának megfelelően képzett tanítók várják a
kicsiket.

Farkas Lászlóné igazgatóasszony arról az infrastrukturális és szakmai innovációról beszélt, amely az elmúlt
néhány évben jelentősen átformálta a város valamennyi
önkormányzati tagiskolája
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December nyolcadikán
a kulturális központ
színháztermében a leendő első osztályos gyermekek szülei részére az
esélyegyenlőségi szempontoknak megfelelő
beírásról adott tájékoztatást az iskolavezetés.

A KÖNYVTÁR

ünnepi nyitva tartása
December 21-22-én zárva.
December 23-án (szerdán) 14-18 óráig nyitva.
December 24-29. között zárva.
December 30-án (szerdán) 14-18 óráig nyitva.
December 31-január 3. között zárva.
A gyermekkönyvtár
december 21-január 3. között zárva tart.
`` 14 órakor.
Nyitás január 4-én (hétfon)
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánnak olvasóiknak a könyvtárosok.

Je g y z e t

szakmai arculatát, tanulásszervezési, módszertani gyakorlatát. A korszerű digitális
oktatáshoz, a tanulók egyéni
adottságaihoz igazodó, az
élethosszig tartó tanulást
megalapozó kompetenciák
fejlesztéséhez megújult számítástechnikai háttér és eszköztár áll a tanulók rendelkezésére. Ismertette a beírás
rendjét, a további tájékoztatókat. Leg közelebb január
23-án játszóházba várják a
leendő elsős tanítók a gyerekeket, szüleiket. Február hónapban nyílt napon ismerkedhetnek a tanítókkal, tanítási programjaikkal a tagiskolákban.
„Iskolaérett-e a gyermekem?” címmel Szabó Anna pszichológus az iskolába készülő
gyerekek fejlettségének jegyeit, a vizsgálatok menetét, a nevelési tanácsadás lehetőségét
ismertette.
A fórum zárásaként bemutatkoztak a leendő elsős tanítók, testnevelők.

Köszönet és jókívánság
A Dózsa utcai Idősek klubja
ezúton köszöni meg az éves támogatásukat a következő
szponzorainak: Lagzi János
cukrász, Csapó Imre pék, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, tanárai, diákjai, Molke-Dárius Bt., Klára Virágbolt, Békési Galéria igazgatója, Durkó

utcai Tájház gondnokai, Lipcseiné Varga Erika, Zsombok
Imre, Békési Újság, valamint
minden véradónak, aki a klubnál adott vért.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak a klubtagok és a gondozók!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kima
Norbert Tamás és Kis Beáta, Szalkai Tibor és Pocsai
Márta.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Varga László (90
évesen), özv. Lipcsei Gáborné
(84), Balogh Gáborné 87),
Fábián István (78), özv. Baji
Istvánné (81), Fésűs András

(45), Hégely Imre (78, Bélmegyer), Székely Lajos (66,
Murony), Pataki László (59),
özv. Csontos Sándorné (76),
özv. Nánási Jánosné (68, Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

„Az emberi játszmák” Eric
Berne pszichológus 1964-es
sikerkönyve, mely az életet
játszmák soraként értelmezi és írja le. Noha a szakmabelieknek szánta, olvasmányos megfogalmazása és
könnyen érthetősége miatt
a laikus közönség körében
is nagy sikerre és általános
ismertségre tett szert, napjainkra pedig a legismertebb pszichológiai könyvek
egyike. A könyv a társas
érintkezést vizsgálja, szinte
kivétel nélkül a gyermekkorba visszavezetve mindennek az alapját. Az emberben három énállapotot
különböztet meg. Szerinte
mindenkiben lakozik egy
szülő, egy felnőtt, és egy
gyermek. Gyakran előfordul, hogy ellentétbe kerülnek egymással, mert erősen
különböznek egymástól. A
különbözőségük abban áll,
hogy melyiknek milyen feladata van az emberben.
A felnőtt a legfontosabb, a
fennmaradáshoz nélkülözhetetlen, adatokat dolgoz
fel, számításokat végez, az
ember ezek segítségével birkózhat meg sikeresen a külvilággal. A felnőtt dolgozza
fel a tapasztalatokat is, valamit kontrollálja a másik két
én-állapotot is, a gyermeket,
mely az intuíciók, ösztönök, megsejtések, a spontán hajtóerők és az alkotókészség gyűjtőfogalma, valamint a szülőt, amely a valódi apaság/anyaság sikeréért felelős, és bizonyos válaszokat automatikussá tesz,
ezzel időt és energiát takarítva meg (ezt nevezik megszokásnak is). A felnőtt ezáltal mentesül az alól, hogy
mindenféle apróságban újra
és újra döntenie kelljen, a
fontosabb dolgokra koncentrálhat, a rutint hagyhatja a szülőre.
A három énállapot egészséges egyensúlya adja ki a teljes embert, ezért mindhárom nagyon fontos. Berne
elgondolása szerint minden
szervezetnek optimális mértékű ingerlésre van szüksége, máskülönben elsorvad.
Ennek az ember esetében is
a simogatás a legelőnyösebb
formája. Társadalmi szabályaink azonban a simogatásnak gyakran csak absztraktabb módozatait teszik lehe-

tővé, olyanokat, mint például a dicséret, vagy az egyszerű köszönés. Ezek cseréjét
Berne tranzakciónak nevezi.
A tranzakcióban résztvevő
felek általában a kapott
simogatások maximalizálására törekednek. Ha mindezt – akár önmaguk előtt is
– rejtetten, nyereségvágyból
teszik, játszmát játszanak. A
szocializáció nagyrészt abból
áll, hogy elsajátítjuk környezetünk nemzedékről-nemzedékre szálló játszmáit. Az
ideális állapot, az autonómia
viszont ezzel ellentétes
folyamat eredménye. Úgy
érhető el, hogy felismerjük,
milyen játszmákat játszunk,
és megszabadulunk tőlük.
Ebben nyújt segítséget Berne könyve.
Hogy miért épp most, adventben, és az ország, a magyarság, a földi társadalom
mai állapotában jutott
eszembe a világhálóról
összegereblyézni a fenti sorokat, talán érthető, hiszen ha
egy „hamvas bélai” csend
pillanatra megállunk és
elgondolkodunk magunk,
családunk, országunk, nemzetünk és a globalizálódó
világ „tranzakcióin”. Egyből
világossá válhat mindannyiunk számára, hogy a mindenható szerepében tetszelgő maroknyi, minket uralni,
manipulálni akaró elit által
ránk kényszerített játszmák
foglyaivá lettünk szinte észrevétlenül. A mesterségesen
felgyorsított időben csak látszólag fontos dolgok után
rohangászva épp a lényeget
vagyunk hajlamosak elfelejteni: azt, hogy Isten teremtette érző, empatikus, de
ugyanakkor gondolkodó, racionális, azaz élő, szerető,
hús-vér szerzetek, azaz test
és lélekből álló emberek
vagyunk.
Advent van. Álljunk meg.
Nézzünk előbb tükörbe,
majd nézzünk körül. Csendesedjünk el. Legyünk újra
valódi emberi lények. Vessük
le társadalmi gönceinket.
Mondjuk ki amit gondolunk,
és cselekedjünk eszerint. Szabaduljunk meg játszmáinktól. Valljuk meg bűneinket.
Bocsássunk meg haragosainknak. Szeressünk. És várakozzunk békében a karácsony esti születésre. Simogassuk meg az újszülött kisded fejét. Ünnepeljünk.
Majd ünnep múltával, az
ideális autonómia lehetőségének és elérhetőségének tudatában tegyük végre a dolgunk, mert ideje van a tudatos és közös cselekvésnek.
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A 20. század legjelentősebb békési személyiségei
A Könyvtár és a Városvédő és Szépítő Egyesület
közös előadássorozata egy Dr. Hepp Ferencről és
a városi sportról szóló előadással ért véget. Az
előadó, Mester Péter kifejtette, hogy véleménye
szerint a legjelentősebb 20. századi békési személyiségek egyike a 100 éve született sportdiplomata, a magyar kosárlabdázás atyja.
Az előadó, aki évtizedek
óta foglalkozik helyi sporttörténettel, elmondta, hogy
Hepp Ferenc 1980-as halálát
követően öt évvel ő maga sürgette, hogy a város valami
módon állítson emléket a
sportdiplomatának. A reagálás hónapokkal később érkezett az akkori 3. sz. általános
iskola vezetésétől, míg végül
1986-ban vette fel Dr. Hepp

Ferenc nevét a sportképzéséről akkor már híres iskola.
Mester Péter előadásában
végigkísérte Hepp Ferenc
sportolói, sportoktatói, sportpszichológusi és sportdiplomata sikereit, eredményeit.
Számos legendás történetet is
megosztott a hallgatósággal.
Beszélt továbbá a békési sportélet más kiemelkedő alakjairól,
a gimnáziumi sportélet és az

egyes sportegyesületek korai
történetének érdekességeiről is.
A városvédők elnöke szerint
a 20. századból három békési

személyiség emelhető ki érdemeik folytán, Püski Sándor és
B. Szabó István mellett Hepp
Ferenc.
Sz. K.

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

Tettre KÉSZ Mikulások

Együtt a bélfenyéri templomban.

BÉKÉSI ÚJSÁG

Az előző évek szokásrendjének megfelelően a KÉSZ

Mikulás sorozata idén is az
ünnep előestéjén, december

4-én kezdődött a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
Szánthó Albert utcai tanintézményében, ahol a fogyatékkal élő gyerekek új „bűvész
bácsi”, Herbály András műsorának örvendezhettek, és kóstolhatták meg a szervezők által kínált finomságokat. Egyhangú megfogalmazás szerint,
jövőre, veletek ugyanitt felkiáltással végződött az örömosztó délelőtt.
Ugyancsak hagyományszerűen tért vissza a KÉSZ a
bélfenyéri árvaházba, idén is
a Sándor-Kerestély Ferenc
vezérelte Békéscsabai Evangé li kus Gimnázium népes

diákcsapatával együtt. Ám
az idei ünnep még több falubeli gyereket és nyugdíjast is
odavonzott mint eddig, kik
nemcsak a régi „bűvész bácsi”, Molnár Imre és Hégely
Laci bácsi műsorát élvezhették, hanem a szentmise után
a békési Mikulás ajándékait
is átvehették (ezeket a diákok és a KÉSZ tagjai készítették el). E fáradság után
mindenki jóízűen fogyasztotta el a Tarr Lajos és dr. Pálmai Tamás készítette hatalmas, dupla bogrács gulyás
ebédjét. Köszönet illeti a
számtalan felajánlót, akik
mindezeket lehetővé tették.

– elsô lapmegjelenésünk az új évben: január 13.

AIDS VILÁGNAPJÁN A BETEGSÉGRŐL ŐSZINTÉN

ÜNNEP ELÉ…
Röviden és tömören írni igen nehéz (én itt erre próbálkozom),
márpedig az év végére, ünnepekre készülve feltolulnak mindnyájunk gondolatai elmúlt évünkről, önmagunkról, hogyan és merre
tovább érzéseinkről. Szaladunk és futunk, már kiegyezünk az erre
az évre jutó behozhatatlannal is, és már várjuk azt a néhány
napot, hogy aztán ismét kezdjük elölről, majd lassan-lassan feladjuk, elveszítjük, néha leporolva ismét elővesszük régi vágyainkat,
érzéseinket, céljainkat az életről, örömökről, önmagunkról.
Családi körben halványabban, egyedül hatványozottan előtörnek
belőlünk mindezek az érzések, melyek kimondhatatlanul végigkísérik életünket, máskor beárnyékolják ünnepeinket. Mindenki
készül valahogyan a kimondhatatlanra, az ünnepekre, sajnos
egyre többen szorongva, tele aggodalmakkal.
Én ma minden csendben olvasgató vagy futva megpihenő számára idéznék egy olyan önvallomást, melyről túl sokan nem akarunk tudomást venni, vagy értjük és tesszük félre akár még Róla
való emlékezésünkkor is. Egy bírósági épületben, - a törvényházban – hangzottak el Pilátus kérdésére válaszként Jézus következő szavai: „Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy
bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való,
hallgat az én szómra.” (János ev. 18:37) Bizonnyal állíthatjuk, ha
ma közöttünk születne, élne az IGAZSÁG, Jézus, ma is hasonló
sorsra jutna, mint 2000 évvel ezelőtt. Egyetlen kérésként, kérdésként azt kívánom, ne meneküljünk el, mint Pilátus a válaszadás elől! Ez az egyetlen igevers válasz lesz minden küzdelmünkre
és kimondhatatlanra, akár családban akár egyedül nézünk mindezekkel szembe. Úgy legyen, hallgassunk a jó szóra! Ámen.
Balog Tibor, lelkipásztor

LAKÁS: BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy
utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,2 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,1
millió. • BÉKÉSEN, Legelô utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió.
• BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 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. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi
ház eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsô utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es
garázzsal, 120 m2-es mûhellyel ELADÓ vagy kisebb családi házra CSERÉLHETÔ. Vállalkozási célra
is alkalmas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3
szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás együtt eladó, garázzsal, tárolóval.
Irányár: 20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában 160 m2-es, 5 szobás családi ház eladó.
Irányár: 20,5 millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÔN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5
millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár:
7,5 millió. • VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA, Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. •
TARHOSON, Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. • BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsô utcában 62 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8
millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított
udvarral eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió.

Kitűzött piros szalag december 1-én. Mit is jelent ez számunkra? Sokak számára sajnos nem sok mindent, vagy
éppen semmit. Az AIDS világnap célja a figyelemfelhívás, a
betegségről és annak megelőzéséről szóló ismeretterjesztés, a
betegeket érintő előítéletek leküzdése és a kutatásra valamint
gondozásra szánt adományok gyűjtése. Emlékeztet mindenkit, hogy a HIV nem tűnt el, jelen van.
Az AIDS a HIV vírus által előidézett tünetegyüttes, amelyet 1981-ben azonosítottak, de már jóval régebben megjelent.
Jelenleg nincs ellenszere, védőoltás sincs ellene. Egyetlen esély
a védekezés. Megelőzésének lehetséges módszerei a gumióvszer
használata szexuális érintkezés során, vagy a monogám partnerkapcsolat. A fecskendővel vagy vérátömlesztéssel való terjedés visszaszorítására alkalmas az egyszer használatos fecskendő. Egyes népcsoportok, például egyes kaukázusi csoportok
veleszületett védettséggel rendelkeznek a fertőzéssel szemben.
Ma Magyarországon nem ismert a tényleges HIV fertőzöttek száma. Egy éve 1334 kiszűrt HIV fertőzött élt az országban. Szakemberek szerint ezt a számot meg kell ötszörözni.
Eddig 269-en haltak meg AIDS-ben.
Miért pont a piros szalag jelzi az AIDS elleni küzdelem jelképét? Az ötlet az öbölháborút megjárt katonák iránti együttérzésből kitűzött sárga szalag mintájára jött létre Patric
O’Conell AIDS-beteg ihletésére. Ő az AIDS-ellenes küzdelmet
nyíltan felvállaló művészekből csoportjának vezetője volt.
1991-ben a Broadwayen a Tony-díj átadásakor 3000 piros szalagot osztottak szét a részvevők között, és amikor Jeremy Irons
a kamerák elé lépett, a piros szalag a nemzetközi AIDS-ellenes
küzdelem jelképévé vált.
Nagy Krisztina, védőnő
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Cogito ergo sum
Azaz „Gondolkozom, tehát vagyok” – mondotta
egykor Descartes, de mondhatná éppúgy Nagy
Mihály Tibor, az 51 éves költő is, hiszen… A vele
készített interjú nálamnál jobban meggyőzi majd
Önöket ezen állításom igazáról.
– Miként születnek a verseid? Jön vagy kínlódsz?
– Az a helyzet, hogy mostanában nem jönnek. Viszont,
amikor termékenyebb időszakom van, akkor jönnek, de nincsenek készen. Szeretném megtalálni az optimális formát, ami
legjobban megfelel a mondandómnak. Ez sok kísérletezéssel
megy. Sok változat születik, mire
egyikre azt mondom, hogy kész.
Egy gondolat, egy mondat, ami
fölmerül először, bármivel kapcsolatban és aztán vers lesz belőle valahogy. Ahhoz, hogy meg is
jelenhessenek kötetben, szponzorok kellenek és pénz.
Egyszóval kéregetni kell, pláne
versek esetében, mert kicsi rá a
kereslet. Viszont, ha tudnék egy
izgalmas bestsellert írni, biztosan
meggazdagodnék. Csak hát a
próza nem az én műfajom.
Mikor úgy „rám jön”, akkor van

úgy, hogy napokig alig alszom,
mert pörög az agyam. Máskor
meg semmi, csak üresség.
Tudom, hogy Békésen többen is
írnak, s arra biztatnám őket,
bátran vállalják önmagukat, és
soha ne adják föl.
– Ha nem alkotsz, mivel
mulatod az időt? Milyenek a
szürke hétköznapok?
– Rokkantnyugdíjas vagyok,
mert megbetegedtem 20 évesen.
Eredetileg tanító lennék, de a
betegségem miatt fel kellett adni
az álmaimat. A megélhetés érdekében kisnyugdíjamat könyveléssel egészítem ki. Mivel ez
nem tölti ki teljesen a napjaimat,
így rádiót hallgatok és meditálok. Mindig keresek magamnak
valamilyen „gyököket” és amikor följönnek, akkor beindulnak
a dolgok és „alkotok”. A kerttel
kellene még foglalkozni, s ez
nekem is, meg a kertnek is jót

tenne, de nem fűlik hozzá a
fogam. Inkább internetezek;
beszélgetek a barátaimmal vagy
az anyukámmal; egy keveset
tévézek és jókat alszom.
– Közeleg a karácsony.
Neked mit jelent ez az ünnep
és hogyan fogsz ünnepelni?
– A karácsony az mind a
keresztény kultúrkörben, mind
a pogányoknál ünnep volt.
Egyrészt a Megváltó születése,
másrészt a Nap születése az
ünnep lényege. Így én kétszeresen is ünnepelek. Ugyanis a
karácsony a téli napfordulóra
esik és ezt követően egyre hosz-

szabbak a nappalok. A természeti vallások ezért ünneplik a
karácsonyt, a keresztények pedig Jézus születését, de ezt mindenki tudja. Én mindkettőt ünneplem. A családom körében
töltöm az ünnepeket. Fenyőfát
állítunk, feldíszítjük, és mindenféle aprósággal lepjük meg
egymást, ami anyagilag egyre
nehezebb. Énekelünk egy kicsit
karácsonyi dalokat gyertyagyújtáskor, aztán tévézünk, mert
ilyenkor inkább vannak tartalmas, jó műsorok, vagy egy
kicsit beszélgetünk, szóval semmi különös. A magam részéről
csak egy kívánságom van, hogy
ihletem legyen, mert úgy
érzem, belém szorult; folyamatos hiányérzetem van. Az olvasóknak karácsonyi ajándékként
egy idézetet küldök Weöres
Sándortól:
„Mindönknek mit kívánjak
a nagy próba előtt,
kevesebb életvágyat
és több életerőt.”
Gugé
Jövő évi első lapszámunkban interjút közlünk Kovács Árpád vezérszurkolóval.

Bővíti a Megye békési levéltárát
– Békés Megye vezetése tartósan számol a Békési Fióklevéltár fenntartásával, sőt bővítésére tesz lépéseket – jelentette
meg a minap Domokos László,
Békés Megye Képviselő-testületének elnöke. Hozzátette,
hogy új objektumot építenek
városunkban jövő májusig, ahol
14400 iratfolyóméternyi irattározás lesz lehetséges. Bővítik a
háttérkönyvtári kapacitást, és a
tervek szerint bizonyos szolgáltatásokat piaci alapra helyeznek, így a Nagy Ildikó vezette
fióklevéltár önálló bevételre
tehet szert.
Mindez „A múlt máig ható
folyamatai – értékalapú történeti kutatások Békésen”
című előadáson hangzott el a

FELHÍVÁS

kulturális központban. A
Békés Megyei Levéltár munkatársai a megyei vezetőkkel,

városirányítókkal és a téma
iránt érdeklődőkkel arra keresték a választ, hogy Békés
múltját meghatározó gazdasági és társadalmi körülmények, értékek és események
miképpen hatnak a mai viszonyokra, egyben a fejlődésnek milyen útját teszik lehetővé.
A város történetének
kulcspontjait Sáfár Gyula, a
megyei levéltár igazgatóhelyettese ismertette, majd a
Békési Fióklevéltár osztályvezetője, Nagy Ildikó a „Három
vár” koncepció tanulságairól
szólt, végül a máig kiható
szocialista mentalitásformálásról Erdész Ádám, a megyei
levéltár igazgatója tartott
előadást. Végül élénk beszélgetés alakult ki a vendégek és
az előadók között.

JÓZANSÁG… GYERE HAZA
Az alkohol cukortartalmú növényi és állati nedveknek
élesztőgombák okozta erjedésekor keletkezik. Színtelen, víztiszta, égető ízű folyadék, melynek nagy az energiasűrűsége.
A kevés, híg alkoholos ital (1 dl bor vagy 2 dl sör) fogyasztása többnyire fokozza a gyomornedv elválasztást, az étvágyat, kóros elváltozást azonban nem okoz az idegrendszerben. Ennél nagyobb mennyiségű alkoholos ital fogyasztására
csökken az érzékszervek működése, károsul az izommunka
koordináltsága, csökkennek az agyi gátlások és a koncentrálóképesség. A mozgások szabálytalanná válnak, jellemző az
önkritika elvesztése. Igen nagy mennyiségű alkoholos ital
ivása heveny mérgezést okoz, mély kábulatot és eszméletvesztést von maga után, életveszélyt jelent.
Tanácsok:
– Alkoholt tartalmazó italokat kizárólag kis mennyiségben,
étkezéshez fogyasszunk, így lassabb az alkohol felszívódása.
– A tisztázatlan eredetű, ellenőrizetlen minőségű, mennyiségi
alkoholfogyasztás helyett kívánatosabb a minőségi borok
mérsékelt, kulturált fogyasztása.
– A mértékletesség mércéje férfiaknál 20 ml tiszta alkohol,
amely 4 dl sört vagy 2 dl bort vagy 4 cl égetett szeszesitalt
jelent, a nők ennél legfeljebb a felét fogyasszák el.
– Az ennél nagyobb mértékű alkoholivás mindkét nemben
növeli a közlekedési-, és munkahelyi balesetek előfordulási
gyakoriságát.
– Krónikus alkoholfogyasztóknál a hozzászokás veszélye miatt
szervi és idegrendszeri károsodások, pszichés zavarok kialakulásával is számolni kell.
– Fiatalok számára még a mérsékelt alkoholfogyasztás sem
ajánlott. Gyermekek számára az alkoholfogyasztás tilos!
Józanságra fel!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A kormánypártok megszavazták a jövő évi költségvetést,
mely nem sok jóval kecsegtet, egyetlen sarokszáma sem stimmel, továbbra is rossz irányba mennek a folyamatok. Pedig a
reményre nagy szükség van, mert már minden ötödik
magyar depresszióval küzd. Az elfogadott jövő évi büdzsé egy
fiktív költségvetés, s ezért meg kell találni annak lehetőségét,
hogy felelősségre lehessen vonni azokat az embereket, akik
nyilvánvalóan, szándékosan, valótlan számokra építve, fiktív
költségvetést fogadtatnak el a parlamenttel. Tudnunk kell,
mit jelentenek a trükkök százai, hogyan verik át az embereket, a külföldi befektetőket, a nemzetközi szervezeteket. A
büdzséről meg lehet állapítani, hogy egy futóhomokra épített
költségvetés, pedig a költségvetés nem gyerekjáték, nem
lehet vele szórakozni. A következő évi büdzsé hiányszámaiért
azok felelnek, akik ezt a költségvetést elkészítették, és akik
nemzetközileg legitimálták a valótlan számokat. Egy következő kormánynak először rács mögé kell juttatnia azokat,
akik ellopták a pénzt. A jövő tavaszi átadás-átvételnek két
ütemben kell lezajlania, gyorsan át kell venni a folyó ügyeket,
a régi ügyeket pedig ki kell vizsgálni.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Várjuk a helyi és környező települések meglévő és leendő vállalkozóinak bérleti szándéknyilatkozatait a Vállalkozói Centrum-Békési Inkubátorház irodáira, csarnokaira és raktáraira!
Aktuális vállalkozásfejlesztési információkról tájékozódhat
a www.bekesvaros.hu Vállalkozói Centrum oldalán.
További részletes tájékoztatást és egyéb vállalkozásokat
támogató pályázatokról informálódhat:
Domokosné Bartyik Márta intézménymenedzsernél.
Telefon: 20/281-5590, e-mail: vallcentrum@invitel.hu.

Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu
”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Kerti kalendárium
DECEMBER
Ismét vége egy évnek. Az
időjárás egy kissé megtréfált
bennünket, bőséges őszi esőt
zúdított ránk, remélem, az
áttelelő és a jövő évben vetett
növényeink tudnak belőle
hasznosítani.
Az ősz folyamán kertünkben
összegyűjthettük a komposztálható anyagokat: lehullott
lomb, fagallyak, egyéb kerti
hulladék, ezen kívül a konyhai
hulladék levágott fű, fűrészpor,
fakéreg, baromfi-sertés-marha
trágyák, korhadó anyagok.
A nyersanyagok összeállításánál a legfontosabb tényező a
C/N arány, mert a komposztálás során a mikroorganizmusok helyes tápanyagellátásával
a veszteséget minimalizálni

tudjuk. Legegyszerűbb alapszabály, hogy minél öregebb,
barnább, fásabb egy anyag,
annál több szenet, minél frissebb, lédúsabb és zöldebb,
annál több nitrogént tartalmaz.
A komposztálás során a
megfelelő mennyiségű tápanyag mellett megfelelő
mennyiségű vizet is biztosítanunk kell. Abban az esetben,
ha vízhiány lép fel, a mikroorganizmusok szaporodása megáll, ha túl magas a víztartalom
oxigénhiányt teremt, és rendkívül kedvezőtlen rothadási
folyamatok lépnek fel. Az oxigén biztosítása rendkívül fontos, mivel a komposztálási
folyamatokban aerob mikroor-

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

Békésen a Petőfi utcában kétszintes családi ház eladó. Érd.: 411-306, 20/886-87-04.
A Hargita u. 28. sz. ház eladó. 70/57-24649, 30/382-67-97.
Ház eladó. Padlástér beépíthető, összkomfortos, kétszobás, központi fűtés, gázkonvektor van. 429-210.
Felújított, kétszobás, központi fűtésű hűz
eladó. Gáz van. Érd.: 30/542-17-80.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű 54 m2-es melléképület. Érd. a Kereszt u. 3. alatt.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. szám
mögötti garázssoron. Érd.: 412-227.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Kétszintes, rendezett, közműves nagy
családi házam garázzsal, gazdasági épülettel elcserélném II. emeletig kétszobás
tömblakásra vagy üzletre, értékegyeztetéssel. Érd.: 30/52-38-832.

INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Felújított, 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/230-66-33.
Békésen háromszobás ház garázzsal
olcsón eladó a Teleky utcában. Tel.: 20/
475-26-72.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Békésen a Fáy utcán III. emeleti kétszobás klímás lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Tel.: 70/389- 29-66.
Békésen a Fürdőhöz közel kétszobás nappalis kertes ház eladó. Garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakásra csere is
érdekel. Tel.: 70/779-55-50.
Békésen háromszobás összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar,
garázs, melléképületek, fúrt kút, gáz és
vegyes tüzelés. Csere is érdekel. 70/50597-05, 70/329-21-06, 412-707.
Három szobás, hőszigetelt ház, több gazdasági épülettel eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
30/320-60-71, 70/94-23-090.
Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 30/320-6071, 70/9423-090.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érdeklődni:
20/923-29-12.
Nem dohányzó, első tulajdonostól, kitűnő
állapotú, leinformálható, 1990-es évjáratú
családi ház eladó. Tel.: 20/34-67-700.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Békésen kétszobás, téglaépítésű családi
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Békésen a Táncsics M u. 8. szám alatt
családi ház eladó. Irányár: 4,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/
48-63-178.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Az Asztalos u. 55. számú ház sürgősen
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/70506-83.
Békésen a Kossuth 23-ban harmadik
emeleti egyszobás lakás eladó. Ár: 5,7
millió Ft. Érd.: 30/484-01-35.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen kétszobás, összkomfortos kertes
ház csendes, nyugodt környéken eladó.
Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 20/387-49-77.
Békésen a Fáy utcában rendezett, I. emeleti, egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Bethlen u. 11/a-ban földszinti, másfél szobás lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
30/842-66-07.
Békésen a liget utcájában kétszobás,
összkomfortos társasház eladó. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 70/545-93-51.
120 m2-es családi ház eladó Tarhoson
nyolcmillióért. 70/238-32-42.

ganizmusok vesznek részt,
működésükhöz jelentős menynyiségű oxigénre van szükség.
A komposzt érésének beindulásakor hő keletkezik, ez
fontos azért, mert a különböző szerves hulladékok fertőző
mikrobákat tartalmazhatnak
és ezek a hőtől elpusztulnak.
A kerti hulladékok komposztálása nem igényel különösebb
technikai eszközöket, egyetlen
gép van, amit célszerű használni, egy komposztaprító gép.
A komposztot a jobb érés
érdekében célszerű átforgatni,
ilyenkor a kialakult rétegek
összekeverednek, átlevegőznek, ez meggyorsítja az érést.
Az érett komposztot át kell
rostálni, és fel lehet használni

Apróhirdetések
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Kétszobás, 57 m2-es földszinti lakás eladó
a Szarvasi úton. Érd.: 30/589-86-96.
Irányár: 8,5 millió Ft.
Bélmegyeren a Zrínyi utca 3. sz. alatti tetőtér beépítéses ház parkosított udvarral, 150
m2-es melléképülettel, ipari árammal eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/484-01-35.
Háromszobás, összkomfortos, téglafalazatú családi ház eladó. Békés, Zsinór u. 9.
Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
Ady 12/C-ben II. emeleti 64 m2-es háromszobás, egyedis, kábeltévés lakás eladó.
Ár: 9,5 millió Ft. Vagy kertes házra cserélhető 7,5 millióig értékegyeztetéssel. Tel.:
30/299-31-46.
Békés központjában 62m2-es, második
emeleti, felújított, egyedis, téglablokkos,
nagy erkélyes lakás igényesnek kiadó
vagy eladó. Ár: 9,6 millió Ft. Érd.: 20/3386-400.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2+fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó.
Egyszobás lakásra csere is érdekel értékkülönbözettel. Tel.: 70/222-75-11, 414-117.
Békésen a Fáyn I. emeleti 1+2 fél szobás
lakás garázzsal eladó. 10,5 millió Ft. Érd.:
414-605.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/23066-33.
Békésen kétszobás, igényesen felújított,
kis rezsiköltségű lakás kiadó. 25.000
Ft/hó+rezsi. 30/55-54-710.
Kiadó I. emeleti egyszobás bútorozatlan
lakás Békésen. Érd.: 30/696-79-01.
Széchenyi téren 2,5 szobás egyedis,
azonnal költözhető bútorozott lakás kiadó.
Érd.: 30/655-98-06.
Teleky u. 7. sz. alatt kedvező áron garázs
kiadó. Tel.: 30/327-21-39, 417-279.
INGATLANT KERES

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME
15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2010. JANUÁR 5. 12 ÓRA.

a konyhakertben, cserepes
virágoknál virágföldként.
Miért is vetettem fel ezt a
témát?
A jövő évben sajnos emelkedik a kommunális adó.
Amennyiben a kertes házakban
alkalmaznák a komposztálható
anyagok eme felhasználását,
illetve az emeletes házakban is
szelektíven gyűjtenék a hulladékot, külön a komposztálható
konyhahulladékot, amit feldolgoznának, az összes hulladék
legalább egy harmadrésszel
csökkenne. Ez nem mindegy a
szállítás szempontjából.
Minden kedves olvasómnak
kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet
kívánok.
Dacziné

Négygyermekes család albérletet keres
Békésen. 70/40-50-882.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/5647-186.
Malomasszonykertben 9 kvadrát kert a
járdás dűlőben, fákkal, kúttal, áron alul

eladó. Tel.: 30/218-39-67.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/518-07-28.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 634-460.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó: Opel Astra 14. szgk. friss műszakival, megkímélt állapotban, 125 MZ motorkerékpár, 125-ös Csepel, rotakapára járókerék, pótkocsi. Tel.: 30/452-39-38.
Felújításra 51-es Simsont veszek. 20/97236-00.
Nissan Sunny 14. SLX szép, megkímélt
állapotban eladó. 20/972-36-00.
K-25-ös Zetor alkatrészek, MTZ sorművelő kerék eladó. 30/752-22-37.
Danunia motorkerékpár eladó. Csepel
125-öst, Simson Star motorkerékpárt keresek. 30/21-84-077.

ÁLLAT
Keresek januári levágásra kb. 180-200 kgos húsjellegű hízót. Ajánlatokat a 30/56804-32-es vagy a 66-643-112-es telefonszámra kérek.
Yorki kiskutyák eladók, karácsonyra elvihetők. Tel.: 30/72-80-876.
Jagd terrier kiskutyák dolgozó szülőktől
eladók. Érd.: 70/ 507-42-22.
Eladók előhasú üszők, pónikanca, sportló
vagy cserélhetők hízóra, jó állapotú kisbálázóra. Tel.: 30/246-96-79.
Texán és belga posta galambok eladók
Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
250-300 kg közötti hízók és malacok
eladók Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
3 db 2 hónapos házicica ingyen elvihető.
Érd.: 30/409-31-25.
200-220 kg-os hízó eladó. Békés, Munkácsy u. 5. Tel.: 414-481 (este).
160-170 kg-os hízó eladó. Érd.. Békés,
Sirály u. 1.
Kilenchetes fekete fajtiszta puli kölykök
eladók. Tel.: 70/77-92-811.
Puli kölykök szerető gazdit keresnek. 30/
38-26-797.
Kis- és nagysúlyú hízók eladók, 380 Ft/kg.
Tel.: 30/71-01-772.
Eladó póni kanca kocsival, választási birkaborjú. 70/222-10-48.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek: német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-93-80.
Munkát keresek: felsőfokú német nyelvtudással, mindkét nyelven gépírói gyakorlattal, felhasználói szintű számítógépes ismerettel alkalmazotti állást keresek. Ügynöki, jutalékos munkát kizárva minden lehetőség érdekel. Tel.: 30/476-93-80.
Informatikushallgató munkát keres: számítógépek javítása, karbantartása, weboldal készítése német nyelven is. Tel.: 30/
242-12-82.
Csökkent munkaképességű férfi munkát
keres: személyautóval, nagyméretű után-

Fogadja a lakossági
építési törmeléket
a Békési Hulladéklerakó Telep!
Ugyan 2009. július 15-én bezárt a békési hulladéklerakó
telep, de a közelmúltban megkapott engedélyek birtokában építési törmeléket – azaz inert hulladékot - fogadhat
ezentúl a békési szeméttelep.
Megkapta a szükséges környezetvédelmi engedélyt a
Békési Hulladékgyűjtő Kft., így előzetes egyeztetést
követően és mérlegelés után ismét lerakható építési törmelék, sitt a muronyi út melletti egykori szeméttelepen.
Előzetes egyeztetés után az alábbi időpontokban lehet
kiszállítani kizárólagosan az ilyen jellegű hulladékot:
Minden hétköznap: 7– 16 óra között, szombatonként:
7– 12 óra között.
Telephely: Békési Hulladékgyűjtő Kft. telepe (Békés,
Muronyi út mellett a Rózsa temetőt követően). Az inert
hulladék elhelyezésének költsége: 2000 Ft / tonna.
Előzetesen egyeztetni a 411-366-os telefonszámon lehet.
futóval fuvarozást vállal hétvégén is, valamint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.: 30/
246-96-79.
Megbízható férfi hétszemélyes járművel
és utánfutóval munkát keres. Minden
megoldás érdekel. 30/26-90-417.
Átmeneti járadékos megbízható férfi éjjeliőri vagy portási állást keres. Kőműves,
karbantartói munka is érdekel csökkentett
munkaidőben is. Tel.: 30/299-31-46.
Gyermek felügyeleti munkát keresek gyakorlattal. Tel.: 643-140.
Pedagógus korrepetálást, gépírást vállal.
Tel.: 30/387-85-21.
Fiatalos ötvenes nő idős bácsit keres, akinek nincs egyenes ági leszármazottja. Vele gondozási, eltartási szerződést kötnék.
Tel.: 20/98-30-794.
Megbízható nő takarítást és egyéb házimunkákat, bevásárlást vállal. Tel.: 70/65834-29.

EGYÉB
Eladó egy megkímélt állapotú Bébé Confort Streety típusú biztonsági gyermekülés
és hordozó. Érdeklődni: 70/220-2196
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, motoros szecskavágó, mosdókagyló, (lovas) kanalas vetőgép kistraktor után,
vaskerítés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
Sony Playstation2 (vastag, nem chippelt)
3 db joystickkal, 8 MB memóriakártyával,
10 db eredeti játékkal eladó. Ár: 22000 Ft
Tel.: 20/496-36-99.
Eladó vagy jószágra cserélhető: kisipari
betonkeverő, terménydaráló. Érd.: 30/
320-60-71.
1 métertől 3 méteresig luc- és ezüstfenyők eladók Békés, Dr. Veress Endre u. 22.
Érdeklődni: a délutáni óráktól.
3-4 méter magas ezüstfenyők eladók
Békésen. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes,
nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha
kiegészítőkkel együtt, vagy külön. Az ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/60318-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel /25
000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok. Tel.:
30/467-13-39.
Eladó EL-GO típusú, háromkerekű utcai
elektromos moped, kifordítható üléssel,
mozgássérültnek vagy idősnek. Tel.: 70/
94-13-078.
Hihetetlenül olcsón eladó 1 db gyaloglógép
és 1db házi szolárium. Tel.: 20/596-12-01.
Indesit hatfiókos, 240 l-es fagyasztószekrény jó állapotban eladó. Érd.: 30/568-0432, 643-112.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Eladó: használt gázkazán, gázbojler, 10 l
gázos vízmelegítő, alu radiátorok, rozsdamentes mosogató, üvegezett ajtó és
ablakszárnyak. Érd.: 30/638-70-34.

Békésen bútorok, heverők, asztalok, fotelágy, kvarc elektromos melegítő eladó.
Tel.: 30/439-92-62.
Eladók: befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden méretben.
Valamint kisméretű virágzó kaktuszok is.
Tel.: 416-144. Deák F. u. 39.
1 db füstcsöves és 1 db füstcső nélküli
gázüzemelésű Junkers vízmelegítő eladó.
20/243-76-56.
Eladó: C21-es fali kazán, javításra szoruló
vízmelegítő, 175-ös öntvény fürdőkád,
kézmosó, kagyló, WC kagyló. Tel.: 70/
638-55-23.
Eladó: Brix 4LE hatkapás rotációs kapa,
380 V 4 kW-os terménydaráló gyűjtőládával. Érd.: 30/647-62-21.
Vezetékes gáztűzhely, automata mosógép,
babakocsi, mountain bike kék férfi kerékpár eladó. 70/645-31-79.
Szilvapálinka eladó. Érd.: 643-708.
Eladó: kispolski motor, kisbálás szalma,
szövőszék, tizes-gev láda, 2" cső oszlopnak, borovi fenyőből készült ablak. Érd.:
30/376-69-16.
Eladó 2 db rekamié, 6 db fotel. Tel.: 30/
905-49-14.
Eladó egy gőzölős porszívó vasalóval és
24 részes edény készlet. Tel.: 20/493-8101, 30/572-97-55.
Fenyőfa eladó. Bólyai u. 34.
Új hordozható Jancsikályha eladó. 70/
238-32-42.
Olcsó légpuskát keresek megvételre maximum 5000 Ft-ig. Javításra szoruló is érdekel. Tel.: 20/62-92-838.
Eladó 500 db új natúr tangó tetőcserép,
100 Ft/db. Érd.: 30/606-88-25, 634-131.
Eladó egy 5 cd-s, kétkazettás, 2x10 W-os
Thomson hifi. Ár: 10 ezer Ft. Érd.: 30/64775-75.
Új német és cseh légpuskák olcsón
eladók. Régi típusút 10 ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
P4-es számítógép eladó. 512 MB RAM,
40 GB winchester, dvd író, billentyűzet,
egér, monitor, újszerű állapotban eladó.
Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 30/647-75-75.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Dióbél 10 kg-ig eladó. Érd.: 643-342.
Pelenkázós gyerekágy eladó. Érd.: 643637, 30/852-30-51.
Házi őrlésű fűszerpaprika kolbásztöltéshez olcsón eladó. Érd.: 634-457.
Kiváló minőségű őrölt fűszerpaprika
eladó. Érd.: 70/224-86-49.
Eladó: szobabicikli, fiú-lány ruha, bébi őr,
kenguru hordozó, kiskád állvánnyal. 70/
228-48-44.
Alig használt Zepter kézi masszírozó és
infravörös arcmasszírozó eladó. Érd.:
70/395-35-28.
Olcsón eladó sport babakocsi (3000 Ft). Fiú
ruha 56-os mérettől 80-asig. 70/395-35-28.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Érd.: 30/409-31-25.
Eladók: Norica Sport légpuska, új állapotú,
Videoton számítógép nyomtatóval, Commodore Plus4 floppyval, nyomtatóval,
játékokkal. Tel.: 70/20-81-584.
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Egyesület ajándékozta meg
az ovisokat
A 2004 óta működő békési Más-kép Közhasznú Egyesület hagyományteremtő jelleggel
Mikulás-napot megelőzően megajándékozta
az Epreskerti Tagóvoda
óvodásait, hogy néhány
derűs percet szerezzen
a jelentős létszámban
roma etnikumú és hátrányos helyzetű kisgyerekeknek.
Az adományozás alkalmával
a helyszínen Bodorné Varga
Anikó, az egyesület alelnöke a
Békési Újságnak elmondta,
hogy tudatosan a leghátrányosabb helyzetű óvodát választották ki, és ott osztották szét a
húszezer forint értékű ajándékukat, szaloncukrot, üdítőitalt,
könyvet. Az öt csoportban
nevelkedő 98 gyermeknek cso-

portonként egy-egy karácsonyfa rajzot vagy más technikával
készült ábrát kellett elkészíteniük, melyek ebben az évben a
folyosót díszítik. A Más-kép
Egyesület tervei szerint évente
más-más tagóvoda gyermekeit
lepik meg ajándékukkal.
Az egyesület neve a Tanoda
kapcsán lehet ismert olvasóink
előtt, amely egy napszabású,

több civil szervezet és oktatási
intézmény együttműködésével megvalósult program volt.
Együttműködnek a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal
is, mások mellett nyári táborozásokat is szerveznek.
/További fotók a rendezvényről
és az Epreskerti Óvoda életéről a
www.bekesiujsag.hu oldal Képgalériájában/

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Roma gyerekek Mikulásváró ünnepsége
Roma és nem roma magánvállalkozók összefogásával közel 300 békési hátrányos helyzetű, roma gyereknek rendeztek Mikulásváró ünnepséget a
kulturális központban. Mások
mellett fellépett a Fregolina
Társastánc Klub, a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola végzős
növendékeinek jazz zenekara
és a Budai Duó. A gyerekek
ajándékát a Mikulás hozta el
és adta át a gyerekeknek.
Tekintsék meg a rendezvényen
készített fotóinkat a www.bekeisujsag.hu oldal Képgalériájában.

A „Teleky Úti Óvoda
Gyermekeiért” Alapítvány
kuratóriuma ezúton mond
köszönetet mindazoknak,
akik adójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel.
A beérkezett 185911 Ft-ot
udvari mozgásfejlesztő játékra kívánjuk felhasználni.

Szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket,
eredményekben gazdag
békés, boldog új esztendőt
és nagyon jó
egészséget kíván
a Békési Idősekért
Alapítvány.

Élvezettel próbálták ki az uszodát
A közelgő karácsonyra való
tekintettel Békés városa újonnan épült uszodájának kapuit
megnyitotta a megyében átmeneti gondozásban élő gyermekek és az őket gondozó
nevelőszülők előtt. Két nappal a hivatalos megnyitót
megelőzően a Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani
Központ nevelőszülőinek hálózata által gondozottak próbálhatták ki az uszodát. Erdős
Norbert országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy ezzel
a gesztussal a gyerekben éreztetni kívánják, hogy ők is fontosak a társadalom számára,
és megérdemlik a figyelmet.
Egyben tisztelgés ez az alkalom a nevelőszülők megfeszített munkája előtt.
Váradi Edit, gyámi gondozói tanácsadó lapunknak a

helyszínen elmondta, hogy a
nevelőszülők minden lehetőt
megtesznek, hogy a gyerekek
semmiben ne szenvedjenek
hiányt. Természetes, hogy ezzel az uszodalátogatási lehetőséggel melynek során minden bút és gondot feledve
önfeledten „strandolhattak”,

sokan, mintegy ötvenen éltek. A tanácsadó lapunkon
keresztül mond köszönetet
minden szponzoruknak, akik
lehetővé tették, hogy a békési uszodalátogatást karácsonyi ajándékok átadásával
tegyék a gyerekeknek még
emlékezetesebbé.
Sz. K.

Segélyfa a békési otthonokban
Békésen már megkezdték az
átmeneti segélyfák kiszállítását
a rászoruló lakosoknak. Az elöregedő fák folyamatos kivágásával az előzetesen tervezett
250 mázsa fa helyett több,
mint kétszer annyi mennyiségű tüzelőre fogadták a kérel-

meket. A beérkezett igények
alapján a rendelkezésre álló
mintegy 600 mázsa fa 198 családhoz kerül. A háztartásonkénti három mázsa tűzifát december 18-ig az értesítésnek
megfelelően a LISZ Kft. juttatja el az érintettek részére.

Egy nyelvet beszélünk
CSILLAGVIZSGÁLÓ
Az előző lapban számba vettük az állatövi
jegy egy részét - kerítsünk most sort a másik
felére!
Az Ikreknek van talán a leginkább köze a
zoológiához: némely haszonállat (például a
juh, kecske) ellik néha kettőt. Török eredetű
szó a honfoglalás előttről, régebben Kettősnek is hívták a csillagképet – ebből is látszik, hogy valóban ismerték a régiek, nem
csak a nevet vették át. A Szűz csillagképből
csak a legfényesebb csillagot láthatták –
maga a szó ismeretlen eredetű, csakúgy,
mint a mérleg, mely a mérni ige származéka, de kétségkívül magyar toldalékkal, a
nyelvújítás korában produktív -lag/-leg képzővel van ellátva. A legkorábbi kalendáriu-

mok Mértékként hivatkoztak rá, bár a nép a
csillagképet nem ismerhette.
Tudják-e, melyik jegyet hívták Lövőnek,
Lövőcsillagnak? Sokáig kétséges is volt,
melyik csillagképre vonatkoztatták, mígnem kiderült, hogy csupán a Nyilasra, vagy
Nyilazóra gondolhattak.
Már csak az év vége, a Vízöntő jegy van
hátra, s ránézvést is láthatjuk, hogy összetett szóval van dolgunk. Igen ám, de maga a
szó csak az újkortól él, régebben a Kanta
néven hivatkoztak rá, mely a német Kanne
átvétele. Azt hiszem, az e jegyben születettek nem gondolnak rossz szívvel az összetétel megalkotójára.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Nem írt sporttörténelmet
a curling válogatott

Risztov Éva:
gyönyörű a békési uszoda
A Békési Uszoda átadásának sportoló díszvendége Risztov Éva többszörös világbajnoki ezüstérmes, hatszoros rövidpályás úszó Európa-bajnok
volt. A 24 éves sportolónő örömmel adott interjút
lapunknak.

A TÉLI KÖRÖS

– Kimondhatjuk, hogy a
2010-es londoni olimpián
való indulásra készülsz?
– Nem csak elindulni szeretnék a londoni olimpián, hanem
mint minden sportolónak, így
nekem is, komolyabb céljaim
vannak. Dobogós helyezés
elérése. Az olimpián egyébként
10 kilométeres versenyt rendeznek, de Európa- és világbajnokságokon 5 és 25 kilométeren is versenyezhetünk.
– Hogy tetszik a békési
uszoda?
– Gyönyörű az uszoda. Alkalmasnak látszik arra, hogy
itt gyerekek tanuljanak meg
úszni, kezdjenek el sportolni,
versenyezni, illetve az egészséges életre nevelés eszköze is egy
uszoda. Remélem, hogy sokan
fogják használni.
Szegfű Katalin

Negyedik helyen
zárt a BFKC ősszel
Hazai pályán kapott ki az utolsó fordulóban az
Erste-Békési FKC, amely így 19 megszerzett pontával a negyedik helyen zárta a férfi NBI B-s kézilabda bajnokság őszi szezonját.
Az utóbbi fordulók eredményei:
Erste-Békési FKC – DabasDiego KC 23-20 (10-9)
Erste Békési FKC – Törökszentmiklósi KE 28-25
(11-13)
Erste Békési FKC – Nyíregyházi KSK 25- 24 (14-13)
A győzelmet jelentő találatot kevéssel a lefújás előtt

Molnár Zoltán szerezte, kiemelkedőt nyújtott Adreleán
Péter kapus.
Orosházi FKSE – ErsteBékési FKC 36-26 (16-10)
Itt mutatkozott be a békésieknél a frissen igazolt Pánczél
Zoltán. A hazaiak fokozatosan
húztak el, és őszi bajnokhoz
méltó magabiztossággal nyerték meg a hazai rangadót.

Vízeresztés után vagyunk,
a mederbe húzódó víz a békés
halakat nagy rajokba tereli. A
ragadozó halakkal szemben
így vannak védve. Erre a sekély vízállásra a halak is folyamatosan felkészülnek a tél
beálltával. A fehér halak és a
rablóhalak testtömegükhöz
mérten táplálékot fogyasztanak. A Körösök vize számunkra már igen hideg, de
vannak halak, melyek ebben
a hideg vízben táplálkoznak
aktívan. Ezek a rablóhalak,
főleg a csuka és a süllő. Konkurensei egymásnak, sőt zárt
vizeken egymást falják fel
táplálék hiányában. Kérdés
lehet, hogy a halak felkészülnek-e a vermelésre vagy sem.
Folyókon egyáltalán nincs
vermelés, inkább nagyobb
halrajokba verődnek. Ugyanakkor a folyó folyamatosan
mozgásra kényszeríti őket, és
ezért táplálkozniuk is kell.
Persze lényegesebben kevesebbet mint nyáron, és az
életműködések is lelassulnak.
Aki viszont jó horgászhelyet
választ magának, igen jó élményben lehet része. Ajánlatosak ilyenkor a finomabb zsinórok és a megszokottnál kisebb horgok. Tehát csak az tegye el a horgászcuccát, aki
fázós, mert a hal nem alszik
télen csak egy kis változtatás
és folytatható a horgászás.
Minden horgásznak, olvasómnak halban gazdag boldog új évet kívánok!
Szekerczés Sándor
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A többszörös bajnok Békési
TE Jégmadarak csapatának
kapitánya, Belleli Lajos vezéregyénisége volt a válogatottnak,
amely sokáig kiválóan menetelt
a kontinensviadalon, sorra sze-

rezte győzelmeit, ám a végére
elfogyott a lendület. Az utolsó
két, döntő fontosságú összecsapáson előbb az oroszoktól kaptak ki 7-3-ra, majd Hollandia
ellen vívtak szoros csatát és

A magyar férfi curling válogatott. Balról a második sportoló, a csapat skipje, a békési Belleli Lajos.

Szálltak a pofonok a ringben
Az utóbbi hetekben több
versenyen indultak a Surman Box Club sportolói. A
Vecsés Kupán Ifj. Surman
Zoltán a gyermek korcsoport
40 kg-os súlycsoportjában
aranyérmes, Szabó Dániel a
serdülő korcsoport 43 kg-os
kategóriájában és Szalontai
Mihály a serdülő korcsoport
48 kg-os kategóriában szoros
meccsen kapott ki pontozással, így ők másodikak. Ezüstérmes Balázs László is a serdülő korcsoport 54 kg-os kategóriájában, miután az utánpótlás olimpiai bajnokkal
folytatott mérkőzésén rá kellett számolni.
A Hódmezővásárhelyen
rendezett Mikulás Kupán a
Surman Box Clubot hét ver-

nőségével, Deák Györggyel
találta szembe magát és igen
nagy csatában pontozással
nyert. A Surman Box Club színeiben indult a gyomaendrődi
Uhrin Csenge, aki egy makói
lány ellen lehengerlően küzdött, ellenfelére többször rászámoltak, majd kihirdették a
döntő fölényt.
Az évet értékelve Surman
Zoltán edző és profi ökölvívó
elmondta, hogy versenyzői
sokat fejlődtek, kitűnő eredményeket szállítottak, néhányan a magyar válogatottba
kaptak meghívást, és nemzetközi színtéren is kipróbálták magukat. A munkát jövőre is nehéz körülmények
között, de nem szűnő lelkesedéssel folytatják.

senyző képviselte, de kettőjük
ellenfele betegség miatt nem
jelent meg. A többi öt sportoló azonban sikerrel lépett a
szorítók közé. Elsőként a gyermek korcsoport 46 kg-os
kategóriájában Molnár Zsolt
találkozott a szegedi Délei
Ákossal. Egyenlő erők küzdelmében a pontozók sem tudták
dönteni, így ez a meccs döntetlen. Szabó Dániel a hazai
színekben induló Kis Dáviddal mérkőzött és 2:1 arányú
pontozásos győzelmet aratott.
A még junior korú Dezsőfi
Krisztina ezúttal a felnőttek
korcsoportjában indult a 45
kg-osok között és nagy fölényű győzelmet aratott egy
helyi sportolóval szemben.
Fodor Milán a szegediek kitű-

Köszönet az uszodáért
A Kistérségi Iskola Eötvös
tagintézményének tanulói is
lehetőséget kaptak, hogy a
megnyitás előtt három délután kipróbálhassák az új
városi uszodát. Közel 200
tanuló élt ezzel a lehetőséggel.
Mindenkinek kívánom azt a
jó érzést, amikor láttuk, hogy
tanítványaink ragyogó szemekkel csodálkozva, vidáman
játszva, úszva vették birtokukba az új intézményt.
Iskolánk dolgozóinak nevében ezúton szeretnék köszönetet mondania a sportolási lehe-
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– Nekünk nagy dolog egy
uszoda, gondolom nekem mindennapos már sok-sok éve…
– Nem mondanám, ugyanis
én Hódmezővásárhelyen a
strandon tanultam meg úszni,
úgy ötévesen, és egészen 14
éves koromig standmedencében készültem fel a versenyekre, onnan jutottam el az olimpiáig. Csak ekkor kerültem a
Spartacushoz, a mai Kőbányai
SC-hez, ahol persze uszodai
körülmények között készültünk a versenyekre. Sosem tartottam magam különösebben
tehetséges úszónak, inkább
szorgalommal és kitartással
értem el eredményeimet.
– Húszévesen visszavonultál
a versenyzéstől, de pár hónapja ismét edzel az egyetemi
tanulmányaid mellett. Miért
váltottál a hosszútávúszásra?
– A visszavonulásomnak sok
oka volt, nehéznek éreztem a
munkát, az egész életet, ezért
váltásra volt szükségem. Sok
minden történt velem azóta,
amikből tanulhatok, amiket a
mostani versenyzői pályafutásomon hasznosíthatok. A hoszszútávúszás valahogy fekszik
nekem, talán mert ehhez tényleg komoly kitartásra van szükség. Naponta 20-25 kilométer
leúszásának monotonitását
nem tudja mindenki elviselni.

Horgász
szemmel

szenvedtek vereséget (6-4).
A magyar együttes így
összesítésben, akárcsak tavaly,
a harmadik helyen végzett, és
nem jutott fel az A-divízióba.
Az Európa-bajnoki címet
egyébként Svédország nyerte.
A Magyar Curling Szövetség arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a szintén a B-divízióban szereplő nők összesítésben a hatodik helyen végeztek. Kontinensbajnok Németország válogatottja.

Bár arra készült, végül nem sikerült sporttörténelmet írnia a Belleli Lajos vezette magyar férfi
curling válogatottnak a skóciai Aberdeenben zajlott Európa-bajnokságon. A mieink harmadikok
lettek a B-csoportban, így nem jutottak fel a legjobbak tömörítő elit osztályba.

tőségért az uszoda vezetőinek,
dolgozóinak, valamint városunk vezetőinek és mindazoknak, akik elősegítették ennek

a létesítménynek a felépülését.
Kívánom, hogy a város életének más területein is ilyen fejlődés legyen.
Vári László
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