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

Bűnmegelőzésről idő-

seknek 2. oldal

Néptáncoktatás felnőt -

teknek               3. oldal

Másodszor báloztak a

reformátusok  4. oldal

Nehéz helyzetbe ke rült

a foci klub 8. oldal

Lapunk
tartalmából

NOV. 28. – DECEMBER 5.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

DECEMBER 5-12.
Turul Patika (Piac tér)

DECEMBER 12-19.
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. 
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL

A népfőiskolai családi hétvé-
gék első alkalmán délelőtt
Hamvas Gábor a szerves társa-
dalomszemléletről, Vetró Mi -
hály pedig a nemezek jelkép-
rendszeréről szólt. Győrffy
Sán dor ismert kertészeti szak-
író a hazai biomozgalom alapí-
tó atyja az életigenlő kertről

beszélt. A szokatlan kifejezés a
divatos bio, vagy öko megfele-
lője. Az előadó nemrég maga
építette föl élete első családi
házát, ahol még a háztetőn is
kertészkedik, otthona ugyanis
egy földalatti dombház. Baji
Béla az önellátó biogazdálko-
dásról beszélt. Véleménye sze-

rint, ha az ember továbbra is
folytatja a Föld tartalékainak

fölélését, akkor el fogja pusztí-
tani az élővilágot, és önmagát.

Megoldásként a természetben
zajló ökológiai folyamatok
minél teljesebb érvényesítését
javasolja az ember élőhelyén, és
szükségletei megtermelése so -
rán. Tóth Miklós a Körös Kör -
ről, a Közösségi Önsegítő
Rend szerről beszélt. A rendszer
tagjai különböző tárgyi eszkö-
zökhöz, szolgáltatásokhoz jut-
hatnak hozzá, és ezekért nem
pénzzel fizetnek, hanem KÖR -
ponttal. KÖRponthoz úgy jut-
hatnak, ha ők is valamilyen
szol gáltatás nyújtanak a rend-
szer másik tagjának.

Folytatás az 4. oldalon

Hagyományok, értékek – a család minden tagjának
November 21-én megkezdte munkáját az Örökség
Népfőiskola Békésen, a kulturális központban.
Ötletgazdája a békéscsabai Életfa Kulturális
Alapítvány, amely immár több mint tizenöt éve
szervez és rendez hagyományos műveltségünk
szellemiségére és lelkületére épülő programokat.

A szakemberek és Izsó Gá -
bor polgármester által irá-
nyított Operatív Csoport hó -
napok óta dolgozik azon,
hogy a beüzemelés zökkenő-
mentesen történjen. Az el -
múlt hetekben iskolai cso-
portok mellett azok is kipró-

bálhatták az uszodát, akik
felajánlást tettek a 10 x 10-es
kültéri termálmedence fel-
újítására. 

Az új, modern komplexum
13 új munkahelyet teremt, így
3 vízgépész, 3 takarító, 3 uszo-
 damester, 3 pénztáros dolgozik

majd az uszodavezető keze
alatt. A központi térben az
úszómedence 72 főt, míg a
tanmedence 28 főt ké pes egy-
szerre befogadni. Utób bit
hasz nálják majd az iskolák
kötelező úszásoktatására. A
tanmedencében beépített él -
ményelemek, így a pezsgőágy,
nyakzuhany, vízmasszázs is a
vendégek kikapcsolódását
szol gálják. Igény szerint tarta-
nak majd vízi tornát, mozgás-
sérült foglalkozást és babaú-
szást is.     Folytatás a 4. oldalon

Ünnepélyes keretek kö -
zött november 25-én  bemu -
tattuk a Békési Újság sor-
rendben ötödik, 2010-es
Ka lendáriumát. A kiadvány
cikkszerzőit, a készítésében
közreműködőket, az irodal-
mi és fotópályázat pályázóit
megjutalmaztuk. A kalen-
dárium visszatérő témája:
„Békés és a víz”. Emellett
szá mos más témájú írást is
találnak a 160 oldalas, fele
részben színes kiadvány-
ban, amely immár megvá-
sárolható. Karácsonyi aján-
déknak is kiváló. Az árusító
boltok listáját lapunk 2. ol -
dalán találják.

Kapható 
a 2010-es

Kalendárium

December 13-án nyit az uszoda
A műszaki átadás-átvételt és a próbaüzemet
követően december 14-étől működik majd hiva-
talosan is a Békési Uszoda. Ünnepélyes átadására
december 13-án, vasárnap 11 órától kerül sor,
melyre minden békésit várnak.

A 2010-es költségvetés ter-
veit közmeghallgatás kereté-
ben tárgyalták. A lakosság
vagy a civil szervezetek részéről
egyetlen hozzászóló sem volt,
így a képviselők egymással
vitáztak a tervezetről. Állami
normatívákból jövőre az idei-
hez képest 236 millió forinttal
kevesebb érkezik városunkba. 

– Ennek kompenzálásakor
cél, hogy ne a lakosságra ter-

helje a város – mondta el
Mik lós Lajos képviselő, a
pénzügyi bizottság elnöke,
hozzátéve, hogy a vezetés nem
akar működési célú hitelt fel-
venni, de nem kizárható,
hogy erre szükség lesz. Ke -
vesebb jut az egészségügyre,
az oktatásra, lényegében min-
den stratégiai területre. A ter-
vezetet négy tartózkodás
mel lett elfogadta a testület.

Tárgyalták a város nép-
egészségügyi helyzetét is.
Riasztó a férfiak korai halálo-
zásának adata, amely részben
a helytelen, nem ritkán ön -
pusztító életmódjukkal áll
kapcsolatban. Érdekes adatot
mondott el a téma tárgyalása-
kor Dr. Farkas István képvise-
lő, háziorvos. Szavai szerint
csak az ő betegei között há rom
influenzás beteg kapott –
radiológiailag igazoltan – tü -
dőgyulladást, kórházi kezelés-
re szerencsére egy esetben sem
volt szükség. A járvány küszö-
bén állva Dr. Benedekfi Ka -
talin kistérségi tisztiorvos kér -
te a képviselőket és a lakoso-
kat, hogy oltassák be magukat
az újinfluenza ellen, és ne fél-

jenek ennek mellékhatásától,
melyekre nincs is bizonyíték. 

A képviselő-testület később
tárgyalta a jövő évi víz- és csa-
tornadíjakat. 2010-ben a la -
kos ságnak nettó 179,8 Ft-ot
kell fi zetnie az ivóvíz köbmé-
teréért (ez nem változott),
míg a csatornadíj nettó 250,1
Ft köbméterenként (az eddigi
239,4 Ft helyett). Emelkedik a
kommunális adó is, évi 12 ezer
Ft-ról 15 ezer Ft-ra. Ennek
egyik oka, hogy a békési hul-
ladéklerakó be zárásával Gyo -
maendrődre kell szállítani a
szemetet. Több képviselő
szor galmazta egy át fogó hul-
ladékgazdálkodási terv elké-
szítését és a szelektív hulla-
dékgyűjtés kiterjesztését. 

Nem kell viszont többet
fizetni a he lyi autóbuszon való
utazásért. A vonaljegy marad
120 Ft, az össz vonalas bérlet
3155 Ft, a ta nu ló és nyugdíjas
bérlet 1050 Ft. 

Napirendre került a dánfoki
kishajó-kikötő (hivatalos ne vén
Körösmenti Kishajó-ki kötő,
Át emelő és Ökoinfor mációs
Pont) idei első három negyedé-
ves üzemeltetésének kérdése is.
A kikötő 2,5 milliós veszteség-
gel működött. El hangzott,
hogy a gazdaságosság csak ak -
kor lehetne elvárható, ha a ki -
kötő egyben kemping, túraköz-
pont és esetleg szabad strand is
lehetne. Ez azonban a Dánfoki
Üdülő központot működtetők
üzleti érdekeit sértené.

Nehéz év lesz 2010
NŐ A KOMMUNÁLIS ADÓ, DE NEM KELL TÖBBET FIZETNI A HELYI BUSZÉRT

Estébe nyúló maratoni ülésen, több napirendet
részletesen kimerítve tanácskozott legutóbb a
békési képviselő-testület. Döntöttek a jövő évi
helyi adók mértékéről, és arról, hogy nem emel-
kedik a helyi buszok viteldíja. Kiderült, hogy
korán halnak meg a békési férfiak, és hogy gaz-
daságilag nehéz év vár a városra.
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Legyenek bizalmatlanok.
Sose ugorjanak be a tűzifával
és egyebekkel házalók gyakran
túlzottan is kedvező ajánlatá-
nak, mert biztosan be fogják
csapni őket. A besurranó tol-
vajok ellen az otthonok ajtajá-
nak és ablakainak zárásával
tudnak védekezni. Az ilyen
egyéneknek csak pár perc kell
és már bent is vannak a szobá-
ban, ahonnan az elöl hagyott
készpénz és ékszer tűnik el
leghamarabb. A gyakran hasz-
nált álkulcs ellen a biztonsági
zár jelenthet megoldást. 

Elterjedt még a hamis pénz-
 zel fizetés. A törzszászlós biz-
tatta hallgatóit, hogy minden
gyanúsnak tűnő személy vagy
autó esetén jegyezzék meg a
személyleírást vagy a rendszá-
mot, hívják a rendőrség 107-es
számát, amely ingyenes. Kér -
désre válaszolva Molnár Sándor
elmondta, hogy minden eset-
ben ki fog menni a járőr a hí -

vásra, csak a többi ügytől füg-
 gően kérdéses, hogy mikor. De
sürgős esetben, például betörés
vagy tettenérés alkalmával, ha
kell, akár szomszédos őrsökről
vagy kapitányságról is segítsé-
get hívnak. 

Az előadás után a klubta-
gok számos kérdéses ügyet,
problémát meséltek el, így
szóba került az önbíráskodás
kérdése, az ittas kerékpáro-
sok megbüntetésének gya-

korlata, a hangoskodó szom-
szédok problémája, és nem
utolsó sorban az elektromos
kerékpárral közlekedés sza-
bályozatlansága is. 

A Szarvasi úti Idősek Klub -
jának vezetője, Molnárné Kiss
Tímea lapunknak a helyszí-
nen elmondta, hogy a jelenleg
27 tagot számláló klub létszá-

mát szeretnék megnövelni,
en nek érdekében téli időszak-
ban közérdeklődésre számot
tartó előadásokkal, egészség-
na pokkal, majd tavasztól
közös főzésekkel és más kö -
zösségépítő tevékenységekkel
hívogatják az időseket a klub-
ba, amely hétköznapokon tel-
jes napközbeni ellátást, az idő
hasznos eltöltését szolgáló
tevékenységek mellett közét-
keztetést is biztosít.       Sz. K.

Bűnmegelőzésről időseknek
A Szarvasi úti Idősek Klubjában november 18-án
Molnár Sándor törzszászlós, a Békési Rendőrka -
pitányság munkatársa tartott előadást bűnmege-
lőzésről a klub tagjainak. Kiemelte, hogy az idő-
sek soha ne engedjenek idegent a házukba, laká -
sukba, még a hivatalos szervek képviselőitől is
kér jenek igazolványt.

– Az elmúlt napokban a Fi -
desz-KDNP szövetség két jelöltje
is elsöprő győzelmet aratott idő-
közi választásokon. En nek tük-
rében hogyan látja országunk
mai helyzetét?

– Az ország helyzete tragikus,
és ezt a lakosság érzékeli. Ez két
dologban nyilvánulhat meg: poli-
tikától való elfordulásban, de hál’
Istennek in kább abban, hogy a
Fidesz-KDNP-ben látják a poli-
tikai alternatívát az emberek. Az
is sokatmondó, hogy Csornán az
MSZP jelöltje még a parlamenti
küszöböt jelentő 5 százalékot
sem érte el. Az egyetlen kor-
mányképes alternatíva a Fidesz-
KDNP szövetsége. Ar ra külön
felhívom az olvasó figyelmét,
hogy e szövetségben – mint azt
Orbán Viktor is kijelentette – a
KDNP az erkölcsi horgony. Így
valósulhat majd meg a szociálpo-
litikai programunk, amely meg-
oldást nyújt az ország aggasztó
szociális, egészségügyi, demográ-
fiai és erkölcsi helyzetére.

– Ön a képviselő testület ben-
jaminja, az a hír járja, hogy
rengeteget dolgozik, és munkáját
a város roma lakossága is elisme-
ri. Mi fűti „motorját”, fiatal-
ként hogyan érzékeli a város
hangulatát ma?

– Négy évre kaptam esélyt,
hogy a városért dolgozhassak,
munkámat Isten és ember előtti
felelősséggel kell végeznem. Így
próbálok meg képviselői megbí-
zatásomnak eleget tenni.
Szeretem a várost, itt akarok élni
hosszú távon, és jó lenne, hogyha
még hosszú ideig élhetne béké-
ben a város magyar és roma
lakossága. Az önkormányzatban
fő ként a roma politikával és az
egyházi dolgokkal, kapcsolattar-
tással foglalkozom. Annak elle-
nére, hogy a szocialista kor mány-
zat folyamatosan el lehetetleníti a
települési és a megyei önkor-
mányzatokat, mé gis különösebb

hitelteher nélkül tudtuk működ-
tetni a várost, és számos pályáza-
tot nyertünk meg. Történelmi
jelentőségű beruházás a régen
várt uszoda felépítése, de jelentős
a Dr. Hepp tagiskola felújítása,
ugyanakkor cáfolandó az előző
lapszám interjújában megjelent
adat, ugyanis az új bölcsőde fel-
építése csupán 10 százalékos
önrészt igényel majd. A békésiek
régi vágya a fürdő. Egy pályázat
során jelentős összeget nyertünk
a kistérségi gyógyászati központ
felújítására, ennek keretén belül
a gyógyfürdő is megújul majd. A
munkálatokat még ebben a cik-
lusban elkezdjük. Az meg külön
öröm, hogy az előző önkormány-
zat dánfoki monstruma nem
épült fel, hiszen ennek működte-
tése is iszonyú drága lett volna,
nem beszélve az évi 150 milliós
részletről, amit 25 éven át kellett
volna fizetni. A beruházások tük-
rében kijelenthető, hogy más,
hasonló nagyságrendű települé-
sekhez képest Békés nemcsak
lépést tart a korral, hanem még
fejlődik is. Az apparátust tekint-
ve - bár többen elmentek a pol-
gármesteri hivatalból – 2006 óta
sok tehetséges, fiatal szakember
érkezett.

– Mi történt az ön választóke-
rületében ez idő alatt?

– Több száz méteren újultak
meg a járdák, végig járható a
Lengyel Lajos utca, súlykorláto-
zást vezettek be – la kossági
panaszok miatt – a Kecskeméti

utcán. Bezárt a szeméttelep, köz-
munkások se gítségével szépülnek
a temetők, kiépült Oncsáig a
kerékpárút, biztonságossá téve a
közlekedést, illetve a várostáb láig
megújult a muronyi út is. Száz -
milliós nagyságrendben mérhető
a körzetbe jutó fejlesztés.

– Sokoldalú embernek is me-
rik. Mi mindenre jut ideje a
magánéletben?

– Semmire, mert mint kö zép-
iskolai tanár a tanórák megtartá-
sa mellett sok időt kell fordítani a
javításra, és az órákra való felké-
szülésre is. Megjelent egy német
nyelvtan összefoglalóm, és a tör-
ténelmi érettségi témakörök kis
könyve, megírtam a XX. századi
kereszténydemokrácia történe-
tét, a XIX. századi politikai
katolicizmus történetét. Eze ken
öt évet dolgoztam. Idén két
tudományos cikkem is megjelent
neves folyóiratokban. Reformá -
tus presbiter va gyok, én végzem
az egyházi sajtómunkát. A
KDNP-ben helyi titkárként én
végzem a tagtoborzást és a
közösségi összefogást, így egy
összetartó, jó közösség alakult ki.
Me gyei szinten a Keresztényde -
mok rata Önkor mány zati Ta nács
ügyvezető titkára, a Me gyei
Választ mány és Elnökség tag ja,
az IKSZ (politizáló ke resztény
ifjak) megyei koordinátora va -
gyok. Emellett jelentős időmet
„rabolja el” a Ro ma Ko ordinációs
Tanács vezetése, de szívesen csi-
nálom. Leg utóbb például épp a
roma gyerekek mielőbbi óvodába
való beíratását szorgalmaztam.

– Család?
– Fentieket tekintve talán ért-

hető, hogy még nem va gyok csa-
ládos, mert ezt az élet formát nem
sokan tűrnék el. Remél jük, hogy
kormányváltás után minél több
fiatalnak nyílik meg a lehetőség
családalapításra. Bízok egy
szebb, keresztény és nemzeti
magyar jövőben.

Fiatal szívvel
INTERJÚ MUCSI ANDRÁS KÉPVISELŐVEL



Luca Játszó
IDEJE: 

december 13. vasárnap 10-13 óra
HELYSZÍNE: 

Kulturális Központ színházterme

PROGRAMOK:
• Luca, Luca, kitty-kotty... - népi játékok

• kézmûves játszóház a karácsonyi ünnepkör jegyében
• mézeskalács díszítés

• hagymakalendárium készítése
• Luca-búza ültetése

• férjjósló Luca-pogácsa
• karácsonyfa-díszítõ verseny

• kívánságfa
• nagymamáknak karácsonyi receptcsere

Szervezõ: Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület

Valamennyi program és a belépés ingyenes!

32009. december 2.

Házasságkötés: nem kap-
tunk jelentést.

Elhunytak: Csikós János
(62 évesen, Kamut), özv.
Durkó Jánosné (80), özv.
Kürti Gáborné (88),
Vezsenyi Gábor (87), Seres
Sándor (96, Bélmegyer),
özv. Egeresi Lászlóné (88),
Püski Imre (83), Pallos

Imre (74), Lázok Béla (56),
Szabó Lajos (61), Gergely
Péterné (79), Deák Antal
(61, Murony), Papp János -
 né (82), id. Kállai János
(88), Oláh István (56).
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Vannak, akik – örök aggó-
dók és akadékoskodók –
megkérdőjelezik a minden-
napi munkánk, ha úgy tet-
szik, kissé pátoszosabban,
küzdelmeink, kiállásunk,
vagy – Uram bocsá’ – oly-
kor erőlködésnek tetsző
cselekedeteink értelmét.
Te szik azért egyrészt, mert
kritizálni könnyebb, mint
dolgozni, másrészt azért,
mert szerintük – és ebben
van némi igazság – a világ
ma olyatén irányba halad,
mint egykoron a római
birodalom a bukása előtti
időszakban. Hisz valóban
nyilvánvaló az elburjánzó
korrupció, a gátlástalan lo -
pás, rablás, csalás, erkölcs-
telenség térhódítása, ám
mégsem kellene feladni
végleg a harcot. Hogy
miért? Íme két egymástól
időben igencsak távol álló
korosztálybeli példa.
Rónaszéki Gábor, a buda-
pesti papnevelde vice rekto-
ra mesélte el egyik szentbe-
szédében annak az ötéves
kisfiúnak a történetét, aki
egy beszélgetés során el -
mondta, hogy őt az tenné
boldoggá, ha házukban
összegyűjthetné a világ
összes rossz emberét, ott
etetné, ellátná őket, s a
világ így, nélkülük mennyi-
vel boldogabb lehetne.
Gyereki naivitás, utópia?
Lehet. De micsoda, mekko-
ra lélek lakozott abban a
gyerekben!
Nyolcvannyolc éves hölgy-
betegem – kinek tudtával
és beleegyezésével írom e
sorokat – azon ritka embe -
rek közé tartozik, akik
mindig mosolyogva nyit-
nak ajtót, mikor becsenge-
tek havi látogatásaim során.
Már szinte várom, hogy
lát hassam, hisz derűs nyu-
galma erőt ad a mindenna-
pi dolgaim optimistább,
jókedvű intézéséhez, rende-
zéséhez. Kérdésemre, hogy
miként van, kicsit huncut,
szinte szégyenlős halk ka -
cajjal mondja: Jól! A lakás-
ban patyolat tisztaság,
rend. A kamrában rende-
zett sorokban sorjáznak a
befőttek, savanyúságok, a
konyhában kis lábasban
ínycsiklandó étel illata.
Nemrég új ülőgarnitúráját
mutatta boldogan, mint
jövőbeli beruházást, hisz

még rengeteg ideje lesz
élvezni azt! 
Ám amit legutóbb művelt,
attól szinte szó szerint
padlót fogtam. Ugyanis
pa naszkodott, hogy fáj a
válla, karja, igaz azonnal,
sietve hozzátette, hogy már
sokkal jobban van, kikú-
rálta saját kezűleg magát.
Iga zán diból akkor rémül-
tem meg, majd kezdtem el
ne vetni felszabadultan a
története hallatán – és leg-
szívesebben megöleltem
volna lenyomva két cuppa-
nós pu szit – amikor előad-
ta fájdalma okát. Ugyanis
a tömb ház dupla üvegű
ablakait úgy lehet takarí-
tani, ha szétcsavarozzuk
azokat. Ezek a csavarok
mintegy 10 cm hosszú
iromba nagy pillangó csa-
varok, igen rossz, nehezen
hozzáférhető helyre téve.
Ő meg kitalálta, hogy le -
cseréli őket csillagcsavaros-
ra, hisz megfelelő csavar-
húzóval tényleg sokkal
könnyebben szétszedhető-
ek így. Egy kiszerelt min-
tát magával víve bejárta a
várost, bevásárolt 22 új
csavart – ennyi kellett az
összes ablakhoz – vett
megfelelő csavarhúzót
(köz ben szinte látom az
eladó ar cát...), hazament,
és saját ke zűleg, székről
asztalra, asztalról újabb
székre mász va (kacagtam,
de a ha jam szála égnek állt
közben) egy nap alatt ki -
cserélte az összes csavart.
S, hogy a példa szemléletes
legyen, mesélés közben fel-
pattant, és a fiókból a szer-
számot kikapva nyomban
mutatta is a ki- és be csava-
rás mechanizmusát. Mikor
be fe jezte a „sztorit”, s én is
levegőhöz jutottam, meg a
nevetéstől kicsorduló
könnyeimtől láttam is
végre tisztán őt, olyan volt,
mint egy boldog, kicsit
diadalittas, örök emberi
nagyi, min den jóravaló
ember örök ifjú nagyma-
mája. Aztán később rájöt-
tem, hogy könnyeim talán
nemcsak a kacagástól cso-
roghattak... A szeretetet
olyan erővel sugározza, és
olyan elementáris éhséggel
fogadja be, hogy nem lehet
megérintetés nélkül mel-
lette elmenni az életben.
Nos, mikor azt mondják,
nincs élet, ők jutnak
eszembe. A példabeli kisfiú,
és a „mamikám”. S míg ők,
míg ilyen emberek vannak,
van remény. A nagy lélek, a
sugárzó hit és szeretet örök
reménye.

Élet

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

A Békési Kistérségi Óvoda
vezetője a helyszínen lapunk-
nak még hozzátette, hogy a
városi jövő éves költségvetés
tervezése folyik. Az egyezteté-
sek során derült majd ki, hon-
nan és hogyan pótolják a nor-
matíva csökkenés millióit,
amely mintegy nyolcszázalé-
kos elvonást jelent a tavalyi-
hoz képest. 

– Az összesen 128 dolgozót,

köztük 72 óvónőt foglalkozta-
tó intézményünknél létszám-
leépítést nem szeretnék – szö-
gezte le Bereczki Lászlóné.

Hatodik éve hagyomány
Bé késen, hogy évente egyszer
összejönnek a nyugdíjas óvó-
nők valamelyik tagóvodában,
és számukra kis műsort, ven-
déglátást szerveznek. 

Újdon ság volt, hogy idén
először a kistérségivé vált

óvoda más településéről is
érkezett óvó nő. A rendező
Csabai utcai Vég vári Tagóvo -
da vezetője, Bartyik Jánosné,
és fiatal kollektívája a gyere-
kek verses-táncos fellépése
mellett ma guk is „színpadra”

léptek. A közösen elfogyasz-
tott ebédet követően a kilenc
békési, és három „vidéki”
tagóvoda ve ze tője kötetlen
formában ta lálkozott nyugdí-
jas kollégáikkal.  

Sz. K.

Jelentősen csökken az óvodai normatíva
Az óvodás gyermeklétszám egyelőre nem csök-
ken Békésen, de a mostani számok szerint 27
millió forint mínuszt jelent a városi költségvetés-
ben az állami normatíva csökkenés ebben a szfé-
rában – hangzott el a minap az Újvárosi
Tagóvodában. Bereczki Lászlóné intézményveze-
tő erről azon a találkozón beszélt, amelyet a nyu-
galmazott óvónőknek tartottak.

A Belencéres Alapítvány 
felnõtt néptáncoktatást hirdet az érdeklõdõk részére. 

A heti rendszerességgel tartott foglalkozásokat
Mahovics Tamás, a Belencéres Néptáncegyüttes

mûvészeti vezetõje tartja minden kedden 18 órától. 
Az elsõ foglalkozás 

megfelelõ számú jelentkezõ esetén 
december 8-án, a Zeneiskola pincéjében lesz. 

A foglalkozások ára havi 2000 Ft/fõ.  
A felnõtt néptáncoktatás 

minimum 10 fõ jelentkezése esetén indul.
Jelentkezni lehet: 

Lehoczki Mihálynál a 20/347-4233-as számon.

INDUL A FELNÔTT NÉPTÁNCKLUB

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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ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉ-
SEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: 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. • 
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 utcá-
ban 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. • BÉKÉ-
SEN, 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 SÜRGÔSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 mil-
lió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 mil-
lió. • VÉSZTÔN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,5 millió. • MURONY-
BAN, 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 utcá-
ba 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 utcá-
ban 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.

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen
szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a
jeruzsálemi templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok,
amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, min-
dent lerombolnak, (..) Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek tite-
ket! Sokan jönnek az én nevemben (...) Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek.
Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!
Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy föld-
rengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemé-
nyek és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.” (Lk 21,5-11)

A római katolikus egyházi év utolsó hetében vagyunk. A fenti
evangéliumi részlet a végső időkre hívja fel a figyelmet. Urunk
Jézus Krisztus idejében figyelmezteti tanítványait (és ma minket)
azokra a veszélyekre, amelyek rájuk, ránk várnak. Nevén nevezi a
csalást, a félrevezetést, a megtévesztést. Mert lesznek (vannak)
sokan, akik alávaló, galád  szándékkal épp az ő nevére hivatkoz-
va fognak fellépni, s így akarják maguk mellé, mögé állítani a
gyanútlan embereket. Jézus azt kéri, hogy legyünk óvatosak és ne
higgyünk bárkinek. Ez nem jelent bizalmatlanságot, hanem óva-
tosságot, előrelátást, azt a szinte kötelező bölcsességet, amely kri-
tikusan megvizsgálja a hallottakat, és így majd valóban el tudja
dönteni, hogy mi a követendő igazság, illetve a messze elkerülen-
dő, elutasítandó hamis „tanítás”, valójában ámítás. Érdemes tehát
hűségesnek maradni Krisztushoz, az Ő tanításához, minden sza-
vához, mert csak ez vezet üdvösségre.         Dr. Pálmai Tamás

A Hannuska című mese
megírására az alkotót a Békési
Újságban olvasott egyik cik-
künk ihlette meg, amely az Ó-
Fehér-Körös (mai nevén Élő -

víz-csatorna) szennyezettsé gé -
ről szólt. Aztán a csatorna part-
ján sétálva, a szemetet látva
megerősödött benne a gondo-
lat, a témáról mesét kellene ír -
nia. A mesét saját ma ga illuszt-
rálta, sőt még a Békési Szín -
játszó Kör előadásának jelme-
zeit és díszletét is maga készí-
tette el, megfeszített munkával. 

Hannuska, a főhős, egy kis-
lány, aki azzal a képességgel
ren delkezik, hogy hallja az ál -
latok hangját. Egy katicabogár
panaszára kezdenek az állatok-
kal együtt azon gondolkozni,
majd dolgozni, miképpen le -
hetne a szeméttől megtisztíta-

ni a csatorna partját. Mint
minden mese, ez is happy end-
del ér véget és tanulsággal bír.
Nemcsak megtisztítják a par-
tot, de ennek nyomán az em -

berek viselkedése is megválto-
zik, ettől kezdve sokkal jobban
vigyáznak a környék rendjére
és tisztaságára. 

Az előadás során Horváth
Hajnalka mesélt, míg a Pocsai
Ildikó vezette színjátszók re -
mek jelmezeikben játszották
el a főbb fordulatokat. Han -
nuska szerepében a nagyon
tehetséges hatodik osztályos
Kocsor Csilla volt látható. A
bemutatót – méltán – vastaps
követte. 

A mese illusztrációinak tár-
lata december 19-ig várja a lá -
togatókat a művelődési köz-
pont kápolnatermében.  Sz. K.

Békési alkotóművész írta
és illusztrálta a mesét

Rendhagyó kiállítás-megnyitó zajlott nemrégiben
a művelődési központban. A békési alkotómű-
vész, Horváth Hajnalka Hannuska című meséjé-
nek nyilvános főpróbájával nyitották meg az alko-
tó meséjének illusztrációiból készült tárlatot. 

A bál háziasszonya Pocsai
Ildikó tanár volt, aki erejét,
idejét és fáradságát nem kímél-
ve állt teljes odaadással a ren-
dezvény ügye mellé, õ konfe-
rálta a bál eseményeit. A ven-
dégek között találtuk Izsó Gá -
bor polgármestert, Erdõs Nor -
bert országgyûlési képviselõt és
alpolgármestert, Dr. Marjov -
szki Tibor lelkészt, a tavalyi bál
védnökét. Utóda ezen a „posz-
ton” Farkas Zol tán, a Megye -
gyû lés alelnöke volt, aki kö -
szöntõjében idézett Pál apostol
Galatákhoz írott levelének 6.
részébõl: „A jó cselekvésben
pedig ne fáradjunk el, mert a
maga idejében aratunk majd,
ha meg nem lankadunk.” 

Az est házigazdája, a refor-
mátus egyházközség vezetõ
lelkésze, Katona Gyula pedig
köszöntõjében arról szólt, hogy
a bál célja a kellemes ki kapcso-
lódáson túl az, hogy szeretnék
a gyülekezet és a gimnázium
arculatát ily mó don is kivinni
épületeik falain túl.

– Mi, akik akár a gyülekezet-
ben, akár az egyház által fenn-
tartott iskolában élünk, dolgo-
zunk, tanítunk vagy tanulunk,
ugyanolyan tagja vagyunk
hazánknak és városunknak,
mint bárki más – hangzott el.

A mûsorban fellépett Soós
Enikõ, aki az éppen 100 éve
született Karády Katalin da lai-
ból énekelt, a gimnázium szín-

játszó köre, amely énekes szá-
mokkal és humoros jelenetek-
kel szórakoztatta a közönséget,
Szeverényi Balázs tanuló egy
Benedek Elek verset mondott
el, továbbá a gimnázium 12. és
13. osztályos táncosai, akik Ke -
nyeres Csaba betanításában Pa -
lotást, illetve Haydn Menüett jét
táncolták. A zenénél ma radva,
a bál alatt az igényes táncdalo-
kat, a popzenét és a jazzt a
Sebestyén Duó szolgáltatta. A
vacsora elõ étele hortobágyi
húsos palacsinta volt, fõ ételként
pe dig svédasztalos hi degtá -
lakról lehetett fogyasztani,
desszertként gyümölcsöt és
házi süteményt kínáltak. A
tom bolasor soláson sok értékes
tárgy talált gazdára, a két fõdíj
pe dig Csuta György festõmû -
vész és Püski Sándor grafikus -
mû vész egy-egy festménye volt. 

Zsombok Imre

Másodszor báloztak a reformátusok
Mintegy 120 vendég töltötte meg a Galéria nagy-
termét a november 14-én megtartott II. Békési
Református Bálon.

A Magyar Politikai Foglyok
Szövetségének Békés Városi
Szervezete évadzáró ebédet tar-
tott a minap a Bagoly étterem-
ben. Szatmári Imre elnök  veze-
tésével összegezték az idei év
munkáját, és terveiket 2010-re.
Hangsúlyosan elhang zott,
hogy köszönetüket fejezik ki a

polgármesternek és a képvise-
lő-testületnek az 1956-os Bé -
kési Forradalmárok Tiszteletére
alapított emlékéremért, annak
október 22-i átadásáért. Az
ebédet családias hangulatban
fogyasztották el a volt hadifog-
lyok, majd kötetlen beszélge-
téssel folytatódott az évzárás.

Évadot zárt a POFOSZ 

Folytatás a címoldalról
A 8-10 fő befogadására

alkalmas szauna külön díj nél-
kül vehető igénybe hétközna-
ponként 17-20 óráig, hétvégén
pedig 8-18 óra között.

2010-ben a hivatalos nyitva
tartás szerint kedden és csütör-
tökön 6-20 óra között, hétfőn,
szerdán, pénteken és szomba-
ton 8-20 óra között, vasárnap
8-18 óra között lesz nyitva.
Idén csak 14 órakor nyit ki. 

Díjszabása a következő: fel-
nőtt napijegy 625 Ft, diák és
nyugdíjas napijegy 500 Ft,
gyermekjegy (6 éves kor alatt)
300 Ft, kísérő jegy 125 Ft.
Húsz alkalomra szóló bérlet is
váltható, ez felnőtteknél 8750
Ft-ba, diákoknál és nyugdíja-
soknál 6000 Ft-ba kerül.

December 
13-án nyit az

uszoda

Folytatás a címoldalról
Ebéd után (melyet a Békés

és Környéke Biokultúra
Egye  sület készített el) a Kö -
rösök Völgye Baranta csapat
tartott bemutatót, majd több
mű helyben folyt a munka. Az
érdeklődők nemezelhettek, il -
letve másik műhelyben ad -
ven ti koszorút és népi hang-
szereket készíthettek. Mások
a biokultúra aktualitásairól és

a KörösKör működéséről fag-
gathatták az előadókat. Az
egész napos program János
Haj nalka, a Belencéres Nép -
táncegyüttes és a Suttyomba
Zenekar közreműködésével
fergeteges népdal- és nép-
tánc tanulással zárult.

A Békési Örökség Népfő -
iskola második családi hétvé-
géjét december 12-én tartja.

(Forrás: www.eletfa.hu)

Hagyományok, értékek –
a család minden tagjának

Környezetbarát háztartás címmel kiállítás látogatható a Dózsa
György utcai Idősek Klubjában december végéig. A tárlat hétfő-
től csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig tekinthető meg a
Dózsa György utca 36. alatt. Várják az érdeklődőket.

Környezetbarát háztartás

Lélekvesztő című lemezét
mutatja be az egyre ismertebb
nemzeti rock együttes, az Is me -
rős Arcok december 11-én, pén-
teken 19 órától a békési kultu-
rális központ színháztermében.
A jegy ára elővételben 2500 Ft,
az előadás napján 3000 Ft. 

Lapunk tiszteletjegyét elő -
ző számunkban meghirdetett
játékunkban Csernainé Farkas
Zsuzsanna nyerte meg. Gra tu -
lálunk, neki és a további szá-
mos játékosunknak, valamint
a rajongóknak jó szórakozást
kívánunk a koncerthez.

Ismerős Arcok turnéállomás Békés



– János bácsi és Mária néni
jó néhány esztendõt tudhat
már maga mögött, mégis der-
ûsen tekintenek a világba.
Mesélnének az elmúlt éveikrõl?

– Mindketten tõsgyökeres
békési parasztcsaládból szár-
mazunk. Egyikünknek sem
volt könnyû gyerekkora, mert
már igen fiatalon dolgozni kel-
 lett. Tizennégy évesen kó rót
vágtam, lovat etettem, trá-
 gyáztam – kezdi János bácsi.

– Legeltettem a jószágot,
libát, birkát; rizstelepen dol-
goztam egész nyáron, mikor
elértem azt a kort, gyûjtöt-
tem, gépnél dolgoztam – foly-
tatja Mária néni. Majd egy-
mást kiegészítve folytatják: –
A Rákosi-rendszer se hozott
nekünk semmi jót, mert amit
megtermeltünk, be kellett
szolgáltatni. Biz nem volt
ritka a feketevágás, hogy az
élelem a családé maradjon,

mert ha megadták a vágási
engedélyt, mindent elvittek,
és a család csak éhen maradt.
A Kádár-rendszer elején még
voltak visszásságok, így akkor
is nehéz volt a megélhetés.
Késõbb, mikor az állam meg-
erõsödött, már nekünk is
könnyebb lett, de mire kiala-
kultak volna igazán a dolgok,
jött a rendszerváltás. A nyug-
díjas éveinket 1986-ban kezd-
tük el élni és éldegéljük a mai
napig is békés nyugalomban.
Minket már nem érdekel a
politika, a világ gondja, intéz-
ze azt az ifjúság.

– Miként zajlanak a szürke
hétköznapok?

– Fõzünk, takarítunk, rend-
ben tartjuk a lakást. Most,
mivel én nehezen mozgok,
mindennap jön Kisné Szilvike
és segít, amiben kell – kezdi
Mária néni. (Comb nyak törés és
csontritkulás miatt csak járóke-

rettel tud közlekedni – a
szerzõ.) – A magunk ellátására
– veszi át a szót János bácsi –
igyekszünk még jószágot tarta-
ni, malacokat, tyúkokat, birká-
kat, ezek ellátása, gondozása az
én feladatom. Nemcsak feladat
a jószág, de szeretem is õket.
Szeretek törõdni velük. Ha úgy
fordul az egészségünk, akkor az
egyik szomszédasszonyunk van
segítségünkre. Amíg tehettük,
a piacra jártunk kedden, pénte-
ken, az volt a szórakozásunk,
kikapcsolódásunk. Estefelé té -
vét nézünk, rádiót hallgatunk,
vagy csak úgy olvasgatunk.

– Nyakunkon a gyémántla-
kodalom megünneplése. Hat -
van év nagy idõ, de biztosan
elevenen él még a megismer-
kedésük napja. Hogyan is tör-
tént?

– Akkoriban úgy volt, hogy
amikor a fiatalok elérték azt a
kort, házi bálba, labdázóba jár-

tak. Össze-összejöttünk kár-
tyázni, morzsolni, közben
barátkoztunk, ismerkedtünk.
Mi is egy házi bálon találkoz-
tunk elõször. Hívogatott táncol-
ni, mind sûrûbben és kialakult
az udvarlás, ami 1949. december
1-jén házassággal végzõdött. 

– Voltak abban a bálban
lányok sokan, de nekem
Marika természete tetszett a
legjobban – folytatja csillogó
szemmel János bácsi. – Két
évig csaptam a szelet neki,
kerülgettem, mikor is vettem
a bátorságot és megkértem a
kezét. Azóta is egyetértésben,
boldogságban élünk.

– Pontosan mikor is ünnep-
lik a 60. házassági évforduló-
jukat és hogyan?

– Az évforduló december 1-
jén van, de a gyémántlakodal-
mat már november 21-én meg-
 tartottuk az Ipartestület nél a
család, a rokonok, a jó szomszé-
dok körében. Az ün nepi vacso-
rán Kis Zsolt mu zsi kált. Együtt
voltunk, kvaterkáztunk.

– Kívánok még sok boldog
esztendõt és jó egészséget
mind kettõjüknek! Gugé

Következõ lapszámban interjút
kö zlünk Nagy Mihály Tibor
költõvel.

52009. december 2.

A boldogság szigete
Nem kellett repülőre ülnöm és messzire utaz -
nom, hogy megtaláljam a boldogság szigetét. Elég
volt elkerekeznem a Csokonai utcáig. Itt él egy
átlagos családi házban a 84 éves Téglás János és
79 éves felesége, Mária néni. A bensőjükből áradó
szeretet, békesség szerény otthonukat a boldog-
ság szigetévé varázsolja, pedig jó néhányszor
megpróbálta őket az élet.

A FEJ NEM FÁJ
Életünk során legalább egyszer biztosan szenvedtünk már a

fejfájás kínzó érzésétől. A lakosság 40-50 százaléka pedig rend-
szeresen küzd ezzel. A krónikus fejfájástól szenvedők gyakran
esnek a fájdalomcsillapítók átmeneti enyhülést kínáló csapdá-
jába, mely több szempontból is veszélyes lehet. A fájdalomcsil-
lapítók gyakori szedése károsítja a gyomor- és bélnyálkahár-
tyát, melynek súlyos következménye a fekély kialakulása. 

Valójában a fej nem is fáj. Amit a fej fájdalmának érzünk, az
mindig valami belső, egyéb problémára utal. Pl: őszi-téli idő-
szakban gyakori kísérője a náthás, influenzás megbetegedések-
nek. Oka lehet még a túlzott dohányzás, a másnaposság, a
stressz, a kialvatlanság és a lelki problémák. Az eddig felsorolt
tényezők mellett fejfájást okozhat a helytelen táplálkozás, a
szervezet elsavasodása, a cukorháztartás zavara, csökkent folya-
dék bevitel, szervi eltérés, a nyaki csigolyák elváltozása, külön-
böző izomcsoportok görcse, merevsége, magas vérnyomás,
rossz látásélesség, pajzsmirigy betegség, krónikus arcüreggyul-
ladás, gyulladásban lévő foggyökér.

A fejfájás hátterében álló okok alapos felderítése után kezd-
hetjük meg a fájdalom megszüntetését. Mindezen információk
alapján lehet elkezdeni a terápiát. Legfontosabbak az életmód-
beli változások, a káros anyagok kerülése, különböző relaxáci-
ós kezelések és stresszoldó módszerek, masszázs. Alkalmi fáj-
dalomcsillapítás a fejfájás akut formájában szóba jöhet. 

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész 

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

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

BESZÉL RÓLA AZ ORSZÁG
Két fontos győzelem született egy nap alatt a változá-

sok véghezvitelére leginkább esélyes Fidesz-KDNP koalí-
ció számára. Ez azt jelenti, hogy Magyarország változást
akar, és a sok helyi változással majd az országos változás is
be fog következni. Az MSZP a parlamenti küszöb alá
került Csornán, ahol időközi országgyűlésit, József -
városban pedig időközi polgármester-választást tartottak,
pedig a szocialisták mindent megtettek azért, hogy
érvénytelen legyen a választás. Az MSZP 4,6 százalékot
szerzett Csornán. Gyopáros Alpár Csornán 79 százalékot
ért el, Kocsis Máté pedig a szavazatok 67 százalékát sze-
rezte meg Józsefvárosban. Az embereknek elege van már
a kormányból, elege van a szocialisták tevékenységéből.
Józsefvárosban tegnap véget ért egy korszak, hiszen a
rendszerváltás óta még nem volt fideszes polgármestere a
kerületnek. A Fidesz garantálni fogja a rendet Magyar -
országon, kistérségi rendőrséget hoz létre, háromezer új
rendőrt vesz állományba, Miskolcon állandó készenléti
rendőrséget fog állomásoztatni, és a Büntető tör vény -
könyvet is szigorítja.

A Körösök szerepe váro-
sunk életében című előadása
során többször is hangsúlyoz-
ta, hogy Békés története sok-
kal szorosabb kapcsolódik a
vizekhez, mint azt elsőre gon-
dolnánk. 

Két folyó egyesülésénél ala-
pították meg, ez biztosította
megmaradását, gazdagodását,
vára kialakítását és a mező-
gazdaságot is. Eleink tudták,
hogy a vizek közelsége veszé-
lyes, de esélyeket is rejt magá-

ban. Amikor árvízhelyzet volt,
akkor a magasabban fekvő
részeken tudták megtermelni
a gabonát, de aszálynál ezek-
nek a mély fekvésű részeknek
a megművelése jelentette az
itt élőknek a túlélést. Békés
településszerkezetének kiala-
kításakor így használták ki a
természeti adottságait. 

Goda Péter beszélt az ár -
mentesítésben kiemelkedő
sze mélyiségekről, így Huszár
Mátyásról, Bodoki Károlyról,

és felelevenítette az Élővíz-
csatorna kialakításának és a
duzzasztómű elkészítésének
körülményeit. 

Az előadás után élénk be -
szélgetés alakult ki a vendégek
és a mérnök előadó között má -
sok mellett az öntözések fon-
tosságáról, arról, hogy a jövő-
ben egyre drágább lesz az ivó-
víz, valamint a Románia felöl
érkező vízszennyezésekről.

Békés sokat köszönhet a vizeknek
„Mit hoz a 21. század? A vizekért folyó késhegyre
menő harcot!” – mondta sok egyéb mellett Dr.
Goda Péter szakmérnök a városvédők és a
könyvtárosok előadássorozatában a minap a
Könyvtárban.

BBÉÉKKÉÉSS   VVÁÁRROOSS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHÍVÁSA

RÁGCSÁLÓIRTÁS
Ismét rágcsálóirtást végeznek városunkban 

december 7-11. között.
Igényeiket december 4. (péntek) 14 óráig jelezhetik a

Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, 
valamint hosszú idő után újra 

a Kossuth utcai, egyállásos autómosónál.



1949. november 27-én nyitot-
ta meg kapuját a Békési Nép -
könyvtár a Bérház épületében,

ahol a mai napig működik. Az
évfordulóra emlékeztek vá ros-
vezetők, értelmiségiek, a leglel-
kesebb könyvtárba járók, egy-
 kori és mai könyvtárosok azon
az ünnepségen, melyen fel idéz-
ték a hatvan év történetét. 

Az olvasóteremben decem-
ber közepéig látható emlékkiál-
lítás archív fotók segítségével

követi végig a hatvan évnél
sokkal régebbi békési könyv- és
nyomdászmozgalmat, ezek jeles
alakjait. Régi könyvek is vitri-
nekbe kerültek. A 750 négyzet-
méteren 76 ezer dokumentu-
mot gondozó, 13 főt alkalmazó

Békési Könyvtár legrégebbi
könyve egy 1858-ból származó
Tompa Mihály verseskötet. A
könyvtárosok munkájának célja
az elégedett, visszatérő olvasó –
mondta az évfordulóra készített
és most bemutatott, „A könyv-
tár a jövőé” című filmben
Erdősné Sági Mária, aki 2003
óta áll az intézmény élén. A
hatvan éves békési könyvtár
részletes történetét elolvashat-
ják a most megjelent Békési
Újság Kalendáriumban is.

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.
Békésen háromszobás ház garázzsal
olcsón eladó a Teleky utcában. Tel.: 20/
475-26-72.
Kétszobás családi ház sürgősen eladó.
Fűtés: cserépkályha + gáz. Érd.: 634-457.
Komfortos parasztház a Szabadkai utcá-
ban eladó. Érd.: 70/401-81-89.
Egyszobás, erkélyes földszinti lakás
eladó. 30/693-21-91.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen az I. kerültben két lakásból álló
kertes ház eladó. Tel.: 30/252-30-32.
Téliesített nyaraló 30 m2 termő gyümöl-
csössel, fúrt kúttal, villannyal a Malom -
asszonykertben eladó. Tel.: 634-457.
Felújított 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/230-66-33.
Békés központjában eladó egy második
emeleti három szobás+ ebédlős igénye-
sen kialakított lakás. Érd.: 30/554-53-66.
Nemdohányzó, első  tulajdonostól, kitűnő
állapotú, leinformálható, 1990-es évjáratú
családi ház eladó. Tel.: 20/346-77-00.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56. 
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.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a Lo -
rántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85. 
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Harmadik emeleti 59 m2-es lakás Békésen
az Ady utcán eladó. Érd.: 70/77-37-734,
az esti órákban.
Kétszobás ház eladó a Deák u. 11. alatt.

Érd.: Deák u. 13. Tel.: 634-029.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű 54 m2-es mellék-
épület. Érd. a Kereszt u. 3. alatt.
Békésen igényesen kialakított kétszintes,
ötszobás, két fürdőszobás ház zöldöve-
zetben eladó. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 30/411-08-57.
Családi ház eladó Békésen. Három szoba
+ nappali, hőszigetelt. Tel.: 70/525-81-77.
Békésen kétszobás, összkomfortos tégla-
építésű ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, fel-
újított, harmadik emeleti lakás eladó. Érd.:
30/252-33-90.
Eladó 1+2 félszobás ház a Dózsa Gy. u.
41. sz. alatt. Első emeletig cserét beszá-
mítók. Gáz + vegyes tüzelésű. Minden
meg oldás érdekel. Tel.: 20/474-40-93.
Érdeklődni egész nap. 
Békésen a Fáy utcán III. em. kétszobás
klímás lakás eladó vagy kertes házra cse-
rélhető. Tel.: 70/389-29-66. 
Békésen Fürdőhöz közel kétszobás nap-
palis kertes ház eladó. Garázs, melléképü-
letek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakásra csere is
érdekel. Tel.: 70/779-55-50. 
Békésen háromszobás összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar, ga -
rázs, mel léképületek, gazdasági mellék-
épületek, fúrt kút, gáz és vegyes tüzelés,
csere is ér dekel. 70/505-97-05, 70/329-
21-06, 412-707.

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.
Olcsó házat keres? Békéscsabán, a IV.
kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás,
vegyes falazatú társasházi házrész, kert-
résszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 mil-
lió Ft. Telefon: 30/48-63-178.

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.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó Teleky u. 99. szám alatt.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/262-43-57,
30/551-73-78.
Békésen kétszobás összkomfortos kertes
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,8 millió Ft.
Érd.: 70/215-45-77.
Mezőberényben 170 m2 alapterületű, 3
szobás polgári ház eladó. Irányár: 6,9 mil-
lió Ft. Érd.: 30/552-43-77.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Körösi Csoma Sándor u. 23. sz. alatti
kétszobás, összkomfortos kockaház nagy
telken eladó. 8,2 millió Ft. 30/450-71-72.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Békésen, a Kossuth 1-ben harmadik eme-
leti, kétszobás, teljesen felújított lakás
eladó. Irányár 8,6 millió Ft. 70/511-99-08.
Bélmegyeren a Zrínyi utca 3. sz. alatti tető-
tér beépítéses ház parkosított udvarral, 150
m2-es melléképülettel, ipari árammal eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 30/484-01-35.
Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft. Érd.: 30/746-01-75.
Háromszobás, összkomfortos, téglafala-
zatú családi ház eladó. Békés, Zsinór u. 9.
Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
Két szobás + nappalis családi ház, mel-
léképülettel 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 ga -
rázzsal, sok melléképülettel eladó. Egy -
szobás lakásra csere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Tel.: 70/222-75-11, 414-117.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Gyulán ingatlan eladó a Vásárhelyi Pál u.
2. szám alatt. Riasztós, klímás, felújított,
harmadik emeleti, 74 m2-es. Irányár: 13
millió Ft. 30/337-81-47.
Békésen a Báthory u. 16. alatt háromszo-
bás, padlásteres, összkomfortos családi
ház eladó. Garázs + melléképületek. Irány -
ár: 13,8 millió Ft. Érd.: 30/314-58-02.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Malomasszonykertben 3 szo-
bás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos családi
ház eladó. Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.:
30/552-43-77.

KIADÓ INGATLAN

Két személynek albérlet kiadó. 30/897-
43-40.
Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/23-
06-633.
Békésen, a Szarvasi úton 4. emeleti búto-
rozatlan lakás kiadó. Érd.: 70/564-20-58
Kiadó I. emeleti egyszobás bútorozatlan
lakás Békésen a Fáy utcában. Érd.:
30/928-77-89.
Városközpontban lakás kiadó. Tel.: 634-953.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy u. 10. szám
mögötti garázssoron. Érd.: 412-227.

KERT, TERMŐFÖLD
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Malomasszonykertben  9 kvadrát  kert a
járdás dűlőben fákkal, kúttal, áron alul
eladó. Tel: 30/218-39-67.
Malomasszonykertben 1532 m2-es zárt
kert gyümölcsössel, téliesített téglaépület-
tel eladó. Víz, villany van. Érd.: 20/941-
98-92, 412-424.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincé -
vel kedvező áron eladó. Érd.: 30/518-07-28.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Nissan Sunny 1.4 SLX megkímélt állapot-
ban eladó. 20/972-36-00.
Renault 19 Diesel eladó. Teljesen felújított
állapotban. Érd.: 30/554-53-66.
Yamaha Jog robogó 20 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 20/22-85-866.
Lakókocsi Fendt 360-S elősátor, körfűtés,
szép állapotban eladó. 30/314-58-02.

ÁLLAT
Fehér libák és libatojás eladó Érd.: 20/
323-12-43
Fiatal texán és belga postagalambok el -
adók Békésen. Érd.: 30/433-79-89.
250-300 kg közötti tápmentes hízók és
választási malacok eladók. Érd.: 30/433-
79-89.
Malacot, süldőt, kissúlyú hízót veszek.
70/405-31-66.
135-ös póni kanca, 2 db választási borjú,
1 db szobabicikli eladó. 70/222-10-48.
160-180 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/540-
31-27, 415-387.
Elveszett fajtatiszta Beagle háromszínű
szuka kutyus. A becsületes megtaláló ju -
ta lomban részesül. 20/240-38-20.
300 kg-os hízó és háromhónapos süldők
eladók. 415-395, 30/856-25-20.
150 kg-os hízó és 20 kg-os malacok el -
adók. Érd.: Akácfa u. 8.
Malacokat vásárolnék. 30/897-42-03.
200 kg-os sertések eladó. 634-708.
Eladók kb. 3 q-ás MT üszők 500 Ft/kg
áron, pónikanca, sportló vagy  cserélhető
vágómarhára, választási borjúra, takar-
mányra. Tel.: 30/246-96-79.
Borjúk, birkák eladók. 20/591-60-26.
Mangalica süldők eladók, cserélhetők.
30/489-44-60.
160-180 kg-os hízó eladó Tarhoson. 429-196.
Nagysúlyú hízók eladók. 20/59-28-504.
Süldők eladók. Tel.: 415-395, 30/856-25-20.
300 kg-os hízó eladó. Tel.: 415-395, 30/
856-25-20.
2 db 150 kg-os hízó eladó. Érd. egész nap:
70/265-06-27.
Kiscicák ingyen elvihetők. Érd.: 70/534-
66-77.
180 kg-os hízó eladó. Békés, Temesvári u.
6. Tel.: 643-573, az esti órákban.
Hízó eladó. 70/395-43-51.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Életmód tanácsadó munkakörbe tanácsa-
dót keresek: 30/583-03-99.
Megbízható férfi hétszemélyes Forddal és
utánfutóval munkát keres. Minden megol-
dás érdekel. 30/26-90-417.
Pizzafutárt felveszek. 30/49-49-824.
Munkát keresek: német nyelvoktatás, kor-
repetálás, felkészítés érettségire, nyelv-
vizs gára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-9380
Munkát keresek: felsőfokú német nyelvtu-
dással, mindkét nyelven gépírói gyakorlattal,
felhasználói szintű számítógépes ismeret-
tel. Ügynöki, jutalékos munkát kizárva min-
den lehetőség érdekel. Tel.: 30/476-9380
Informatikushallgató munkát keres: szá-
mítógépek javítása, karbantartása, webol-
dal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-1282
Csökkent munkaképességű férfi  munkát
keres: személyautóval,  nagyméretű után-
futóval fuvarozást vállal hétvégén is, vala-
mint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
Öregek, gyerekek felügyeletét vállalnám
délelőtt és éjszaka is. Tel.: 70/214-95-44.
Jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
keresek piaci árusnak. 30/361-17-01.
Előnyugdíjas nő munkát keres közgazda-
sági végzettséggel és 20 éves kereskedel-
mi gyakorlattal. Tel.: 20/387-39-79.

EGYÉB
Hihetetlenül olcsón eladó  1 db gyaloglógép
és 1db házi szolárium. Tel.: 20/596-12-01.
45 cm átmérőjű, 130 cm hosszú diófa-
rönk eladó. Érd.: 30/433-79-89.
3,5-4 méter magas ezüstfenyők eladók.
Érd.: 30/433-79-89.
Gáztűzhely, gázkazán, 4 m hosszú gázké-
mény eladó Tarhoson. 429-196.
Lucernamag eladó. 70/28-63-963.
Házi őrlésű fűszerpaprika eladó. Ár: 2900
Ft/kg. Érd.: 634-457.
Új babakocsi eladó. Tako Triffen három-
funkciós, téliesített, mózeskosárral. Ár
meg egyezés szerint. Tel.: 30/223-47-32,
70/386-41-20.
Eladó: füstcsöves és füstcső nélküli gáz-
üzemeltetésű Junkers vízmelegítő. 20/24-
37-656.
Alma eladó. 70 Ft/kg. 411-968.
Gyermekkerékpár eladó 4-7 éves gyerek-
nek, narancssárga, 3000 Ft-ért. 30/494-
98-24.
Eladó komód és szekrénygarnitúra 10 ezer
Ft-ért. 30/49-49-824.
Szekrénysor, franciaágy garnitúra, ebédlő
bútor eladó. 20/412-10-62.
Eladó: saját termelésű félédes bor eladó
(400 Ft/l), alig használt üstház kedvező
áron. 412-955.
Vásárolnék falra akasztható teljesen zárt,
polcos szekrényt kb. 60 x 120 cm méretben,
esetleg sarok is lehet. Tel.: 30/476-93-80.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terményda-
ráló, motoros szecskavágó,  mosdókagy-
ló, WC-csésze, vaskerítés kapuval. Tel.:
30/246-96-79.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétré-
szes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ru -

ha kiegészítőkkel együtt vagy külön. Az ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Eladó EL-GO tipusú, háromkerekű utcai
elektromos moped, kifordítható üléssel,
mozgássérültnek vagy idősnek. Tel.:
70/94-13-078.
Régi és új (különleges formájú) üvegpa-
lackokat keresek. Cserébe értük könyve-
ket, fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tud-
nék adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/
603-18-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zon-
gora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-
47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő 2 fotellel
/25000 Ft/, festmény, könyvek, csillárok.
Tel.: 30/467-13-39.
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 állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Eladó: 300 literes fagyasztóláda, Electro -
lux háromfiókos fagyasztószekrény (alig
használt), 2 db kéményes FÉG konvektor,
vezetékes gáztűzhely (grillezős), divatos
15 db-ból álló konyhaszekrény. Érd.:
70/215-45-77.
Fiatal hölgy eltartási szerződést kötne
idős hölggyel. 20/484-29-32.
Új német és cseh légpuskák olcsón el -
adók. Régi típusút beszámítok 10 ezer Ft-
ig. Tel.: 20/22-85-866.
240 l-es hatrekeszes fagyasztószekrény
eladó. Irányár: 40 ezer Ft. 643-002.
Jó állapotban lévő négyszemélyes reka-
mié eladó 6 ezer Ft-ért. Tel.: 20/91-19-708.
Eladó: kispolski motor, kisbálás szalma,
szövőszék, tizes-gev láda, 2"-os cső osz-
lopnak, borovi fenyőből készült ablak.
Érd.: 30/376-69-16.
Kéttálcás mosogató eladó. Érd.: 20/438-
46-65.
Ágyneműtartó eladó. Érd.: 20/401-29-41.
Eladó: C21-es fali kazán, javításra szoruló
víz melegítő, 175-ös öntvény fürdőkád, kéz-
mo só kagyló, WC kagyló. Tel.: 70/638-55-23.
Olcsó légpuskát keresek megvételre
maxi mum 5 ezer Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/62-92-838.
Jó állapotban lévő franciaágy, szekrény-
sor, régi fajta szekrénysor, konyhabútor
szek rény és zöld rekamié eladó. Sza -
badkai u. 16. 70/401-81-89.
Pelenkázós kombi gyerekágy és 24-es
ke rékpár eladó. 70/395-43-51.
Eladó Brix 4LE hatkapás rotációs kapa új -
szerű állapotban, 5 db bontott alu radiátor.
Tel.: 30/647-62-21.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihor-
dozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Valamint 3 db 2 hónapos házicica ingyen
elvihető. Érd.: 30/409-31-25.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitri-
nes tv-szekrény, polcos szekrény, ruhane-
műk, egyebek. 70/234-64-19.
P4-es számítógépek (újak) áron alul
eladók. Tel.: 30/907-64-21.
Befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fe -
hér, vajszín) eladó, valamint kisméretű, vi -
rág zó kaktusz is. Tel.: 416-144. Békés,
Deák F. u. 39.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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: DECEMBER 8.

Békési Újság online a nap 24 órájában
www.bekesiujsag.hu

A sószobát 
ismét megnyitottuk 
az Eszter virágüzlet 

mellett. 

TELEFON:
06 66/411-392

A Békési Újságot kiadó
Családért Alapítvány
köszöni az adózóknak,

hogy 2008-ban 
adójuk 1 százalékával, 

35962 Ft-tal támogatták. 
Adószámunk:

18376287-1-04.

Hatvan éves a békési könyvtár
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Mindenki számon tartja – még ha nem is
hisz benne – hogy milyen állatövi jegyben
született. Az állatöv maga is érdekes szó,
hiszen csak hét jegy (azaz csak valamivel
több, mint ötven százalék) kapta nevét az
állatokról. A Halak (mint szó) finnugor
örökség – igaz, a hiedelemvilágot ismerve
nem találjuk nyomát, hogy csillagképként
számításba vették volna. A Bika és a Kos
még honfoglalás előtti ótörök jövevényszó,
az Oroszlán (arszlán) ugyancsak kontyos
barátainktól került hozzánk, de csak később,
a hódoltság korában. A Bakok a német Bock
főnévben kereshetik csillagjegyük nevének
eredetét, míg a Rák a szláv népek ajándéka.

A görög eredetű Skorpió neve nyelvtörté-

netileg jóval érdekesebb. Mivel a mi vidékün-
kön évente csak egy-két példány kerül elő, a
nép nem ismerte magát az állatot, de a
művelt réteg tudta a nevet. Bugát Pál, a
kiváló természettudós próbált neki magyar
nevet adni: bököl (tk. bökve ölő), azonban ez
nem terjedt el. Ne nevessük ki a próbálkozá-
sért, hiszen ő és munkatársai olyan kifejezé-
seket találtak ki, mint az áram vagy a higany.
Felfedezték a bökölt késői nyelvész utódai, s
azt hitték, a bögölyről, az istállók e nemkí-
vánatos vendégéről van szó – miért is nevez-
tek volna el róla csillagot? A félreértés a
XIX. század közepétől 1992-ig tartott, ekkor
sikerült végül a böglyöt „agyoncsapni”.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
CSILLAGVIZSGÁLÓ

December 5. szombat 11 órától
A Békési Újság és a KÉSZ Mikulás ünnepsé-
ge rászoruló gyerekeknek.
Sportcsarnok

December 5. szombat 14:30-tól
Békési Múzeumbarátok Köre évzáró összejö-
vetelén S. Turcsányi Ildikó régész-történész
vetített képes tart előadást „A pénz története
egy régész szemével” címmel. 
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)

December 5. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Törökszentmiklósi KC
bajnoki férfi kézilabda mérkőzés. 
Sportcsarnok

December 7. hétfő 18 óra
Előadás Dr. Hepp Ferenc sportdiplomatáról, a
magyar kosárlabdázás atyjáról. 
Előadó: Mester Péter tanár.
Könyvtár (Széchenyi tér 4.)

December 11. péntek és december 12.
szombat 14-17 óra
Karácsonyi meglepetés ajándékok, kará-
csonyfadíszek készítése kézműves foglalkozás
keretében. Ingyenes.
Békési Galéria

December 11. péntek 19 óra
Ismerős Arcok lemezbemutató koncert. Jegy ára
elővételben 2500 Ft, előadás napján 3000 Ft. Szü -
lő, nagyszülő 14 év alatti gyermekének ingyenes. 
Kulturális központ

December 12. szombat 9 órától
Örökség Népfőiskola második alkalom. 
Kulturális központ

December 13. vasárnap 10-13 óra
Luca Játszó. Részletek a 3. oldalon.
Kulturális központ

December 13. vasárnap 11 óra
Békési Uszoda átadó ünnepsége.

December 14. hétfő 12-14.30 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza (Hőzső u. 4.)

December 16. szerda 18 óra
Karácsonyi ünnepi hangverseny. Ingyenes.
Református templom

December 17. csütörtök 12:30.tól
Karácsonyi Ünnepség a Békés Város Nyugdí ja -
sok Érdekvédelmi Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 5-17. KÖZÖTT

H
É

T
V

É
G

E
 H

É
T

V
É

G
E

 H
É

T
V

É
G

E

H
É

T
V

É
G

E
 

H
É

T
V

É
G

E
 

Idén  ősszel második alka-
lommal rendezett a Szegedi
Kis István Református Álta lá -
nos Iskola „Suli-vár(ó)” sport-
napot a városi nagycsoportos
óvodásoknak. 8 tagóvoda
gyer mekeit és az őket kísérő
óvodapedagógusokat az iskola
tanítói, dolgozói, valamint a 4.
osztályos tanulók kalauzolták
és látták vendégül. A hivatalos
köszöntő után – melyet Szabó
Endréné, az intézmény igazga-
tónője mondott – zenés beme-
legítés vette kezdetét, ráhan-
golva a gyermekeket a mozgá-
sos délelőttre. Az akadályver-
seny feladatai a Biblia állatai-
hoz kapcsolódtak. Többek
közt meg kellett építeni „Noé
bárkáját”, volt állat panto-
mim, dalgyűjtés, horgászat,
lóverseny, elveszett bárány

keresés. A kis csapatok menet-
levéllel és in dulóval készültek,
amely ré szét képezte a ver-
senynek. A próbatételek köz-
ben csoportképek is készültek
az ovisokról. Végül egy jó han-
gulatú, zenés daltanulást
követően, az eredményhirde-

tésnél minden tag óvoda
emléklapot kapott. A győztes
ismét a Jantyik utcai óvoda
lett, újabb 1 évre ők birtokol-
hatják a vándorserleget.
Gratulálunk a csapatoknak! 

Alsó tagozatos 
munkaközösség

Ovis sportnap a „Szegedi”-ben 

A Mentálhigiénés Egyesület
Bé kési Mentálhigiénés Szol -
gálata nemrégiben egyhetes
interaktív élménypedagógia

jel legű és szabadidős foglalko-
zást tartott intézményében, a
Borosgyán u. 1/1. szám alatt,
az Újvárosban élő gyermekek-
nek. A program célja a szer-
mentes szabadidő megtapasz-
talása a mindennapokban. A
szolgálathoz járó mintegy 25-

30 gyerek és fiatal (3-17 éve-
sek) számára már hónapok
óta biztosítják az ingyenes
internetezést, a társasjátéko-

zás élményét, és ezek mellett
a kézművesség kipróbálásá-
nak és gyakorlásának színes
kö rét. Az őszi szünidőben
meg tartott foglalkozások so -
rán egész nap lehetőség volt
mindezekre, kiegészítve kéz-
műves foglalkozásokkal. 

A szolgálathoz kötődők
mellett a Békésen élő, lakás-
otthonban nevelkedő gyer-
mekek is jelen voltak, akik a
szabadidős programokon kí -
vül részt vettek egy agresszió-
kezelő tréningen is. A két
csoport tagjai hamar feloldot-
ták az ismeretlenség korláta-
it, melynek köszönhetően ba -
rátságok, egymást segítő kap-
csolatok születtek. A gyere-
kekben mérséklődtek az elő-
ítéletességek, az egymás irán-
ti türelmetlenség. Ahhoz,
hogy a szabályokat, a háziren-
det betartsák, oly kor szükség
volt a finom pedagógiai irá-
nyítgatásra, melyben a gyer-
mekek egymást is segítették.
Az utolsó  nap mindkét cso-
port gyermekekei (16 fő)
közös kiránduláson vettek
részt. Autóbusszal Gyulára
látogattak megtekinteni a vá -
rat, illetve a környéket. A
szervezők úgy érzik, hogy a
programot folytatni kell.

Gyerekek szabadidős programjai
a Mentálhigiénés Szolgálatnál

Hatalmas buli volt november 14-én este és
éjjel a negyedik békési rockzenekarok találko-
zóján a kulturális központ nagytermében. 

Egyedül a budaörsi Alcohol nem Békés
megyei zenekar, igaz, kötődése van megyénk-
hez annyiban, hogy énekese okányi származá-
sú. A Subway együttes Mezőberényből jött,
míg a többi négy zenekar, melyek felléptek,
mindannyian békésiek. Tehát a Built For Life,
az Utó-Pia, a Hangfektus, és az első, nagysike-
rű koncertjét adó Bőregér Band.

Nem emelve ki senkit, mind a hat együttes
hatalmas, lelkesítő koncertet adott, és szeren-
csére sok rajongót is vonzott e rockzenekari
találkozó.                                            Zs. I.

Ismét találkoztak a békési
rockzenekarok és rajongóik

A békési Hangfektus zenekar a színpadon.
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Horgász
szemmel

A pergető horgászatban ren  -
getegféle műcsalit alkalmaz-
nak: twister, támólygó, körfor-
gó villantó. A legelterjedtebb
mégis a wobler. Nem véletlenül,
ugyanis a világ egyik leghíre-
sebb műcsaligyártója fejlesztet-
te ki a sérült kishalat utánzó
csalit (Lauri Rapala). Idővel
újabb és újabb, egyre fogósabb
woblereket alakítottak ki. Mára
a méret és színválaszték szinte
megszámolhatatlan. A wobler
egyre cél irányosabb: süllőre,
csukára, balinra, harcsára, a
rablóhalak minden fajtájára
lehet vele pergetni. A wobler
formája, mé rete, színe, és terelő-
nyelve határozza meg, hogy
milyen halra tudunk pergetni
vele. Tip pem: amilyen táplálék-
halból a legtöbb van a kiszemelt
vízben, olyan típusú és alakú
woblert érdemes használni. A
nappali időszakban, közepesen
tiszta vizekben elsődlegesen a
természetes táplálékhal színe-
ket érdemes használni. Ezek a
ezüstös, arany, zöldeskék szí-
nek. Nap szak vál táskor az erőte-
jesebb színeket, mint a fluó
sárga, rikító fehér, ciklámen ér -
demes bevetni. A Körösö kön a
legjobban bevált talán a leg-
eredményesebb woblertípus a
RAPALA márkájú SSR 5 –7,
SR 5-7 típusok. Hí res wobler
gyár tók még a legismertebbek
közül: YO-ZURI, SALMO,
FRENZY. Szekerczés Sándor

WOBLEREK 
– Mit látott ön annál a

bizonyos jelenetnél?
– A hazai kispadon ültünk

Kiss János edzővel és Kopárdi
Imre technikai vezetővel. Azt
láttuk, hogy a meccs egészé-
ben a méhkerékiek folyamato-
san inzultálták az első számú
asszisztenst. Kétgólos hát-
rányba kerültek, majd szépí-
tettek, ettől kezdve mondhat-
ni, hogy minden bírói ítéletet
kritizáltak. Nagyon feszült
volt a légkör, a balhé lógott a
levegőben. Annál is inkább,
mert a méhkerékiek technikai
zónájában idegenek is egyre
nagyobb számban gyülekez-
tek. Egyszer csak Balogh edző
elhagyta a technikai zónát,
megragadta a partjelző karját,
mire a rendezők ott teremtek
és visszatessékelték az edzőt.
A kispad robbant, mint a
méhkas, a rendezőket, akik
sorfallal védték az asszisz-
tenst, egészen a pálya széléig
tolták. A partjelző már a vo -
nalon belül rohangált. A já -
tékvezető csak ekkor vette
észre, hogy mi történt. Be -
szün tette a meccset, mire a
méhkeréki játékosok is bekap-
csolódtak a tömegverekedés-
be. Békési játékos, vezető és
szurkoló nem vett részt a
bunyóban. A rendezők véde-
keztek a verekedő méhkeréki-
ekkel szemben.

– A rendezők Békésen
nemzetőrök…

– Nemzetőrök, akik rende-
zői minőségben vannak jelen.
Mintegy két éve ilyen módon
szponzorálják a csapatunkat.
Nagyon meg vagyunk velük
elégedve. A békési meccseken
az előírtaknál több, 16 rende-
ző biztosított.

– A Békés Megyei Labda -
rúgó Szövetség fegyelmi bi zott -
sága súlyosan elmarasztalta a
Békési FC-t. Mivel magyaráz-
ható ez a döntés?

– Ezt nem lehet megma-
gyarázni. Elképesztő, hogy a
vétlen felet büntették meg
gyorsított eljárásban hozott
döntéssel, úgy, hogy a mi
edzőnket meg sem hallgatta
a bizottság. Előre el volt
döntve minden. Nemcsak a
meccset írták be 3-0-lal a
Méhkerék nek, hanem két
hazai meccsünket zárt kapu
mellett kell lejátszanunk,
azokra szövetségi ellenőrt
kell fizessünk. Az egész inci-
dens, ha a fellebbezéseket
végigvisszük, mintegy 400-
500 ezer forintunkba fog ke -
rülni. Ez óriási összeg egy
olyan klubnál, amelynek 3,7
millió Ft a költségvetése. Eb -
ből hét csapatot, mintegy 140
labdarúgó edzéseit és verse-
nyeztetését biztosítjuk. Úgy,
hogy szezonkezdéskor más-
félmilliót kellett befizetnünk
a Bé kés Megyei Labdarúgó
Szö vetségbe nevezési és já -
tékvezetői díjként. Előfor dul -
hat, hogy a rossz anyagi hely-
zet miatt visszalép az egyesü-
let a bajnokságtól. Ez esetben
az utánpótlás csapatot is visz-
szaléptetik és a következő
szezonban csak a megyei III.
osztályban szerepelhetnénk.
Ha végigküszködjük a baj-
nokságot, és kiesik a felnőtt
csapat, akkor megyei II. osz-
tályban indulhatnánk. Mind -
ehhez hoz zá kell tenni, hogy
a serdülő és ifjúsági csapata-
ink versenyben vannak a baj-
nokság megnyeréséért. 

Szegfű Katalin

Veszélybe került 
a Békési Futball Club
Nagy visszhangja van a Békés-Méhkerék megyei
I. osztályú bajnoki focimeccsen történteknek,
melynek következtében a Békési FC olyan súlyos
büntetést kapott, hogy kérdésessé vált, be tudja-
e fejezni a bajnokságot. A részletekről Bíró Péter
szakmai igazgatót kérdeztük.

Talán megszokás, hogy fé -
lünk az újtól, de a minapi első
sportbál minden várakozást
felülmúlt. Közel 300 résztvevő
illusztris vendégekkel, 4000 db
elkelt tombola és jelentős árve-
rési bevétel szolgálja az uszoda
és iskolafejlesztést. Nagy tet-

szést aratott a szerény, de annál
színvonalasabb műsor. Ha -
talmas sikere volt a változatos
ételeket kínáló svédasztalos
vacsorának, melyet az igen
gazdag italválaszték is megko-
ronázott. Ha netán valaki
elszunyókált vol na, arról a
Mediterrán zenekar gondosko-
dott, hogy hamar talpra ugor-
jon és a táncparketten frissül-
jön fel. A rendezvény méltó

befejezése volt a Hepp Cen -
tenáriumnak. A je len lévő
Hepp család is szolgált megle-
petéssel. A város és a Hepp
tag intézmény 1-1 em lékserle-
get kapott ifj. Dr. Hepp Fe -
renctől, míg a fiú kosárlab-
dacsapat 12 db „protekciós”
labdával lett gazdagabb. Gra -
tuláció a szervezőknek, köszö-
net a szponzoroknak.

Takács János

Remek hangulat az első Sportbálon

A bevétele a tombolából és
az árverésből az összes kiadás
levonása után 658 ezer Ft.

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy a
szeptember 4-én Békésen harmadik alkalom-
mal megrendezett Sur man Box Gá la keretében
meg  tartott fő mérkőzésen Surman Zoltán
lépett szorítóba profi ökölvívásban egy nemzet-

közi bajnoki cím el nyeréséért. A sportolónak a
má sodik menetben egy rosszul kivitelezett ütés
miatt eltört a bal keze hü velykujjának kézkö-
zép csontja. Ennek ellenére a mérkőzést nem
adta fel, sőt öt meneten keresztül törött kézzel
is olyan tempót diktált, hogy ellenfele az el -

szen vedett súlyos sérülései miatt feladta a
meccset. Sur man Zoltán sérülésének sú lyossá-
gára csak ezután de rült fény. Kiderült, hogy a
kéz középcsontja nemcsak ke reszt, hanem
hosszanti irány ban is eltört és egy centiméter-
rel is megrövidült, hi szen az ütésektől össze-
torlódott a törés mentén.

– Iszonyatos fájdalmat érzékeltem abban a
pillanatban, amikor az eset történt, ennek
ellenére egy pillanatra sem fordult meg a fe -
jemben, hogy feladjam a mér kőzést. Éreztem,
hogy győzelemre ál lok és megpróbáltam
kizárni a fájdalmat. Csak a bajnoki cím lebe-
gett a szemem előtt. A mérkőzés után a
békéscsabai kórházba mentem. A rönt gen
után gipszbe helyezték a kezemet, majd két
hét elteltével kiderült, hogy egy műtéti bea-
vatkozásra van szükség, amelyet Dr. Bíró Edit
főorvosnő végzett. Neki ezúton mondok
köszönetet – mondta el a sajtónak Surman
Zoltán profi bokszbajnok és edző.

A gipsz hat héten át volt Zoltán kezén. Az
elmúlt két hétben gyógytornára járt, és
elkezdte a futásos és kondicionálós edzéseket,
mivel februárra és márciusra már több felkéré-
se van mérkőzésekre.

Surman Zoltán újra edzésben

Hazai siker született a Dr.
Hepp Ferenc születésének 100.
évfordulója alkalmából rende-
zett nemzetközi utánpótlás tor-
nán, mely a Hepp Napok
részeként volt megrendezve. Az
1996-1997-es születésű fiúk két
helyszínen, két csoportban
mérték össze a tudásukat. A
döntőben Balog Lajos tanítvá-
nyai, a békési Karacs Teréz
Tagiskola diákjai izgalmas mér-
kőzésen győztek a Sepsiszent -
györgy csapata ellen (73-69). A
torna jól szolgálta a csapatok

felkészülését a bajnoki megmé-
rettetésekre, és tovább erősöd-
tek, gazdagodtak a sportkap-
csolatok, barátságok. A mérkő-
zések közben dobóversenyek
színesítették a programot, illet-
ve a romániai vendégeknek volt
idejük arra is, hogy ismerkedje-
nek Békéssel. 

Végeredmény: 1. Békés 2.
Sepsiszentgyögry 3. Maros vá -
sár hely 4. Brassó.

A torna legeredményesebb
játékosa Nagy Csaba (Békés)
lett 85 ponttal. 

A győztes csapat tagjai:
Nagy Csaba, Szabó Krisztián,
Oláh Zoltán, Kopanyicza And -
rás, Pataky Ádám, Szöl lősi
Bence, Nagy Tamás, Kovács
Patrik, Molnár Ákos, Lipcsei
Imre, Szládek Péter, Sódar
Bence, Bánszki Róbert, Duzs
Benjámin, Budai Gábor, Budás
Norbert. Edző: Balog Lajos.

A torna támogatói: Békés
Város Önkormányzata, Békés
Megyei Kosárlabdázók Szö -
vet sége, Békési Kistérségi Is -
kola, Békési SZSK.

Békési győzelem a Hepp Ferenc
Nemzetközi Kosárlabda Emléktornán
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A kulturális központ karácsonyi ajándékként 
felajánlja a város lakosságának, hogy december 19-ig 

ingyenesen használhatják az internetet 
a klubterem számítógépein.

Az év végi 
ünnepek 
idején is: 

BÉKÉSI ÚJSÁG


