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Aláírták a szerződéseket, kezdődhet a munka
A napokban ünnepélyes keretek között a Polgármesteri
Hivatal dísztermében aláírták
három jelentős beruházás kivitelezési szerződéseit, a beruházások összértéke közel 667
millió forint. A összegnek
több mint felét pályázatokon
nyerte a városvezetés. A békésiek által régóta szorgalmazott
uszoda építése márciusban
kezdődik, a tervezett átadása
november 30-a. Nem lesz
tehát szükség arra, hogy a
helyiek a környező települések
strandjain keressenek felfrissülést, valamint itthon tartható
az önkormányzat által támogatott úszásoktatás is. Az
uszodaépítés költsége 289,5
millió forint, és a lakosságtól is
várnak anyagi hozzájárulást.
A 307 millió forintból meg-

A képen balról jobbra: Bécsi Gábor a Wiener Center Kft., illetve Varga Lajos a Vektor Kft. képviseletében,
dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyző, Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, alpolgármester

valósítandó Inkubátorház esetében a legfontosabb szempont a vállalkozók segítése

egy olyan komplexummal,
ahol saját elképzeléseik figyelembe vételével alakíthatják

Cigány-magyar ellentétről egy roma ember szemével
Meddig fokozódhat még a magyar-cigány ellentét? Kinek a felelőssége, hogy az indulatok elszabadultak? Eljön-e a béke időszaka? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Lakatos Gyulával, a
Békési Újság Roma Oldalának szerkesztőjével.
– Lapunk nyomdába kerülésekor rendezitek meg
azt az Irodalmi Kávéházat,
melyen békési roma költők
versei hangoznak el, és Hor-

váth Elek közismert és megbecsült zenepedagógus muzsikál. Mi az üzenete végső
soron ennek a rendezvénynek?

– A romák felé az az üzenete, hogy van kire büszkének lenniük. Vannak Békésen
olyan személyek, akiket a
többségi társadalom is elismer, megbecsül, érdeklődnek
művészetünk iránt. A városban például roma újság jelenik meg, ezt is kevés helyen
mondhatják el. Szóval vannak bíztató jelek.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Költségvetési vita kontra politikai dzsembori
INKUBÁTORHÁZ ÉS USZODA: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Megszületett Békés idei költségvetése. A képviselők legutóbbi ülésükön hosszas vitát folytattak a gazdálkodás irányairól, a szócsatát dr. Farkas István egyszerűen csak politikai dzsemborinak minősítette.
A napirendi pontot Miklós
Lajos szavai vezették be: a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetés az előzetesen elfogadott koncepció
szerint alakul, és számos, a település szempontjából fontos fejlesztését is magában foglal.
Szalai László, az MSZP városi elnöke sokkal borúlátóbban
nyilatkozott a szakmai anyagról. Véleménye szerint a több

ki telephelyeiket, műhelyeiket, irodáikat. Átadását 2010
második felére tervezik a

Verseny utca 4. szám alatt.
Kedvező a 41 fedett, a
mozgáskorlátozottak igényeit
is figyelembe vevő, parkosított
és padokkal ellátott buszváró,
és 49 sziget kiépítésének pályázata, mellyel Békés arculata egységesedhet, ugyanis a
70 milliós beruházás mindöszsze 7 millió forint önerővel valósulhat meg, még idén.
Izsó Gábor polgármester és
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő a ceremóniát követő
sajtótájékoztatón hangsúlyozták, külön öröm számukra,
hogy a kivitelezési munkákat
békési vállalkozók nyerték el
kedvező ajánlataikkal. Az
uszodát és az inkubátorházat
a Vektor Kft. építheti, a buszvárók kivitelezése a Wiener
Center Kft-re vár.

ciklusra szóló eladósodás költségvetése került a testület elé.
– Még túlélőcsomagnak
sem jó, miközben jelentős terheket ró a következő képviselő-testületre – fejtegette a szocialista politikus. Elmondta
azt is, hogy a város elkezdte
felélni a vagyonát, így az sem
segíthet a későbbiekben.
Izsó Gábor válaszában arra
emlékeztetett, hogy az ideihez
hasonló nagyságrendű fejlesz-

tések még nem igen történtek
a városban.
– Ha csak a legnagyobb beruházásokat, az inkubátorház
és az uszoda építését említjük,
már is látnunk kell, hogy kifejezetten komoly feladatok
előtt áll Békés – fogalmazott a
polgármester, majd hozzátette: nem hiszi, hogy az MSZP
kihagyta volna ezeket a fejlesztési lehetőségeket.
Miklós Lajos jelezte: határozott célra vesznek fel hitelt,
és a beruházások után jelentősen növekszik majd a város
vagyona.
Dr. Farkas István (SZDSZ)
megelégelve a parttalan vitát,
kifejtette: a képviselők politi-

kai dzsemborivá „varázsolták”
a költségvetésről szóló napirendet. Ennek kapcsán javasolta, hogy az ilyen tartalmú
szólamokat inkább a pártgyűléseken pufogtassák. Kérdésesnek nevezte ugyanakkor,
hogy van-e erkölcsi alapjuk
arra, hogy adósságot hagyjanak a következő testületre.
Mészáros Sándor az ügyrendi bizottság elnöke az inkubátorházról elmondta, az
érdeklődés alapján úgy tűnik,
hogy a vállalkozói ház 100
százalékos telítettséggel indul
majd el.
A grémium többsége végül
elfogadta a költségvetési tervezetet.

– Úgy véled, nincs is Békésen semmi probléma cigány
és nem cigány között?
– Természetesen ezt nem
állíthatom. Itt is vannak feszültségek, de ez sokszor abból ered, hogy a magyarok a
legtöbbször alapból nem szeretik a cigányokat. Sokszor ez
az előítélet egy-egy rossz példából való általánosítás, és ab-

ból ered, hogy igazából nem
ismernek minket.
– Mi magyarázhatja a
mostanság fokozódott romamagyar ellentétet?
– Szerintem ezt a nagypolitika csinálja azért, hogy elterelje a figyelmet a megélhetési nehézségekről, a romló életszínvonalról.
Folytatás a 3. oldalon.
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Február 25-én a kommunizmus
áldozataira emlékezünk
2000-ben fogadta el az Országgyűlés a Kommunizmus
áldozatainak emléknapjáról
szóló törvényt, amelyet a polgári kormány javasolt. 1947ben ezen a napon hurcolta el a
szovjet megszálló hadsereg
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát,
nemzetgyűlési képviselőjét,
aki mentelmi jogot élvezett. Az
ok: a politikus szembeszállt a
kommunista hatalomátvételi
szándéknak, ezért „ki kellett
iktatni”. További ezrek osztoztak később a sorsában.
A kommunizmus nem toleráns ideológia, és ahol hatalomra jutott, diktatúrát épített ki. Emellett az igazsághoz
hozzátartozik az is, hogy nem
beszélhetünk „a” kommunizmusról, hanem csak kommunizmusokról. A nyugat-európai „eurókommunizmus” egészen megszelídült, és emberjogi-antikapitalista mozgalom-

1956. Budapest. A diktatúrát jelképező gyűlölt Sztálin szobor ledöntése és szétverése.

nak tekinthető. Ismerjük viszont az észak-koreai és a vietnami gyilkos rezsimeket, ahol
ma is ezrek halnak meg börtönökben, táborokban.
A szovjet típusú kommunista rendszert jól ismerjük. Lenin, Sztálin, vagy a „tanítványok” lábnyomában nyomor,
szenvedés, pusztulás támadt. A
vörös vírus a 20.század folyamán tízmilliók halálát okozta.
A GULAG táboraiba elhurcolt
magyar százezrek 10 százaléka

tért csak haza, köztük sok fiatal nő is volt. Összességében az
alultápláltság, a szélsőséges
időjárás és a kegyetlen őrök
miatt általában 80 százalékos
volt a halálozási arány. A Szovjetunió a rettegés és a kizsákmányolás birodalma volt.
Összességében elmondható,
hogy a kommunizmus kb. 100
millió ember haláláért felelős: a
Szovjetunióban pl. 20 millió,
Kínában 65 millió, Észak-Koreában és Kambodzsában 2-2
millió, Afrikában és Afganisztánban másfél-másfél millió
ember halt meg kommunista
táborokban, akciók vagy fegyveres támadások során.
Ezekre az áldozatokra emlékezünk ezen a napon, de fel kell
emelnünk szavunkat mindazokért is, akik más diktatúráknak
estek áldozatul.
Mucsi András,
történelem szakos tanár,
kereszténydemokrata képviselő

Megnyílt!
LEVENDULA OPTIKA
a Levendula Patikában.
Békés, Csabai u. 15.
- SZEMÜVEGKERETEK
- SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE
EGYEDI GARANCIÁVAL
- MÛKÖNNYEK
- KONTAKTLENCSEÁPOLÓ SZEREK
- EGYÉB KELLÉKEK
---------------------------------------Ezen hirdetés felmutatója 10%
kedvezményben részesül!

Rendkívül kevés olyanfajta nagy természeti látványosság akad Békés szívében, mint
amilyet tapasztalhatunk az Élővíz-csatornán,
minden télen. Szinte a fél város lakossága felfigyel a folyóra, ugyanis a tél beálltával elkezdődik a „nagyszabású” rucaetetés, mintha
egy új, városi kultúréletet képviselne ez a tevékenység. Nemcsak a fiatal diákoknak okoz
örömet, hanem egészen az idős korosztálynak
is egy nagy élményt jelent. Olyannyira, hogy
egy-két idős nénike kijárt a piactéri hídhoz
etetni a récéket minden egyes nap. Az óvodások is ellepték a hidak korlátjait, hogy apró
kenyérdarabokkal örvendeztessék meg a
madarakat. Nagy élményt jelentett számukra
a közvetlen kapcsolat a szárnyas jószágokkal.
A gyerekek örömét azonban felülmúlta a
récék öröme, hiszen nagyon de nagyon nagy
örömmel fogyasztották el az ingyen falatokat.
Ez érthető is, mert a befagyó víz szűkítette a
természetes táplálkozási lehetőségeket.
Ezeknek a napi etetéseknek köszönhetően,
napról napra egyre csak nőtt a récék száma. Az
egyik igazán markáns reggelen, amikor zúzmarába öltöztek a fák, közel 150 réce vendégeskedett a piactéri szakasznál, így ezzel megdőlt az
eddigi rekord, ami a számukat illeti.
Azért nem árt tudni, hogy a kenyérrel való
etetés nem ajánlott, ugyanis egyik-másik

állatorvosi beszámolók szerint bélhuruti és
egyéb más, akár halálos betegségeket is előidézhet. A tapasztaltabbak inkább kukoricával
etetnek. Ennek hátránya, hogy könnyen
elhíznak a „szárnyas barátaink”, nem képesek
gyorsan, egyhamar a levegőbe emelkedni, ha
veszély közeledik.

Üröm az örömben, hogy néhány háborodott elméjű ember törvénytelen módszerekkel az éjszaka közepén kacsákat akartak
elkapni. Erre egy megbotránkozó néni hívta
fel az állatvédők figyelmét. Emiatt egy időben őrizve volt esténként a csatorna récecsapata. Talán elfelejtik a rossz emlékeket, és
visszajönnek a következő télen is, abban a
reményben, hogy legközelebb szintén jutalomfalatokkal várják majd őket. Pap Zsolt

IN MEMORIAM DR. DANKÓ IMRE
1922. JANUÁR 22. BUDAPEST – 2008. DECEMBER 15. DEBRECEN

FARKAS FERENC CSÍNOM PALKÓJA A JÓKAI SZÍNHÁZBAN
BÉKÉSI ZENÉSZEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Különösen kiemelkedő esemény volt a darab és a színház
életében február 13-a és 14-e,
amikoris élőzenével, nagyzenekari kísérettel, azaz a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar,
a Balassi Táncegyüttes és a
Szokolay Dongó Balázs népzenész közreműködésével adták elő a színpadi művet.
A darabot Greifenstein János rendezte, a zenekar karmestere pedig Somogyi-Tóth
Dániel volt, akit a békésiek is
ismerhetnek, hiszen részt vett
a tavalyi Békés-tarhosi Zenei
Napokon, mint orgonaművész és karnagy.
Városunkat továbbá azért is
meg kell említeni, mert a
békési zeneiskola hét tanára, és
egy volt növendéke is játszott
az előadáson. A hét pedagógus

A nagyhírű „rucasokadalom”

Elkésett születésnapi köszöntő

Somogyi-Tóth Dániel
megénekeltette a közönséget
Nagyszabású, látványos színházi produkcióban
volt része három hétig a békéscsabai Jókai
Színház közönségének, ez időben mutatták be
ugyanis Farkas Ferenc (1905-2000) leghíresebb
színpadi művét, a Csínom Palkó című romantikus daljátékot.

ÉLÕ BOLYGÓ

közül az egyik Fejes Antal, a
békési zeneiskola egykori igaz-

nét) és Cucz Viktória (brácsa).
Az előadás díszvendége Farkas Ferenc fia, Farkas András
volt, aki feleségével (Svájcból)
érkezett e jeles eseményre, s
aki a darab végén meghatottan mondta el a közönségnek,
hogy ez volt gyerekkora, de
egész felnőtt élete kedvenc
zeneműve (a daljátékot elő-

gatója volt, aki csellón játszott;
de közreműködött a zenekarban még Bagoly László (kürt),
a zeneiskola jelenlegi igazgatója; Erdei István (trombita),
Horváth Elek (bőgő), Sándor
Ottó (cselló), Szarka István
(trombita), Soós János (klari-

ször 1950-ben mutatták be).
Somogyi-Tóth Dániel karnagy az előadás fináléjában
még a közönséget is megénekeltette, s felharsant a „nagykórus” közismert dala: „Csínom
Palkó, Csínom Jankó, csontos
karabélyom...” Zsombok I.

2008. december 15-én, életének 87. évében visszaadta lelkét
a teremtőjének
Dr. Dankó Imre, a HajdúBihar Megyei Múzeumi Szervezet nyugalmazott igazgatója, címzetes egyetemi tanár, az
MTA doktora (néprajz), a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktora. 2009. január 5-én a Debreceni Köztemetőben dr.
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli
Református Egyházkerület
püspökének igehirdetése után
többen is méltatták kiemelkedő munkásságát, feledhetetlen személyiségét.
Dankó Imre nevét városunkban, vidékünkön is jól ismerik, nemcsak a muzeológiával, néprajzzal, történettudományokkal hivatásszerűen
foglalkozók, hanem a múltunk iránt érdeklődő egyszerű
emberek is. Dankó Imre figyelmét már gyulai múzeumigazgatósága idején felkeltette
városunknak, a megye egykori
központjának, gazdag kultúrája, ezért is adta ki a Gyulai
Erkel Ferenc Múzeum Ki-

adványai c. sorozatban a szívéhez oly közelálló témához, az
árucsere néprajzához értékes
adatokkal szolgáló, a XIX. sz.
végi békési vásárokat bemutató Kirner A. Bertalanféle dolgozatot. 1983-ban az ő szerkesztésében jelent meg a Békés város néprajza c. nagyszabású, ma már alapműnek számító kötet, melyben a településünk iparát és kereskedelmét
bemutató fejezet szerzőjeként
is őt jegyezhetjük. A Békési
Téka sorozatban pedig 20
évvel később napvilágot látott
az általa jól ismert és szeretett
Dr. Durkó Antal életét, munkásságát bemutató írása. Egy
évvel később újabb dolgozatával örvendeztette meg a békésieket, a Veress Endréről szóló
kis kötet a Békési Téka 27. számaként jelent meg. A közbe
eső időben is figyelemmel
kísérte a helyi múzeumi eseményeket, kiállításokat nyitott
meg, kéziratokat lektorált.
Természetes volt számára,
hogy még a betegágyból is irányított, szervezett, biztatott, jó
tanácsokkal látott el minden-

kit. Sokoldalú tudományos
munkásságát több mint kétezer publikációja tanúsítja. A
múzeumügyért végzett munkásságát külföldön és hazánkban egyaránt értékelték, a
szakmai kitüntetések és társadalmi elismerések egész sorát
tudhatta magáénak.
Emlékét nemcsak gazdag
alkotói munkássága, muzeológiai érdemei, tanári tevékenységének eredményei éltetik,
hanem humoros, közvetlen
segítőkész személyisége is
sokak szívében megőrződik.
B. Szűcs Irén

Helyesbítés
Előző lapszámunkban az Átalakult óvodák a Békési Mikrotérségben című cikknél felhasznált fénykép nem a cikkben nyilatkozó Bereczki Lászlóné óvodavezetőt, hanem Nagy
Istvánnét, az Ótemető utcai tagóvoda vezetőjét ábrázolja. A tévedésért mindkettőjüktől
elnézést kérünk.
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Cigány-magyar ellentétről egy
roma ember szemével
Folytatás a címoldalról
Inkább ezen rágódjanak az
emberek. De ez veszélyes „játék”, mert indulatokat szül.
Csak bízni tudok abban, hogy
idővel valahogy rendeződnek
az ellentétek, és nem jutnak el
a felek a „szemet szemért, fogat fogért” szintjére.
– A Cozma-gyilkosságról
mit gondolsz?
– Hibáztatom a sajtót, amiért cigány bűnözésről beszélt,
írt. Egyedül a Hír Tv merte
nevén nevezni a tetteseket. Ez
egy bűneset volt, egy galád
gyilkosság, amit a jelenleg
ismert nyomozási adatok szerint egy Raffael és egy Sztojka
nevű roma és egy Németh
nevű nem cigány ember követett el. Hangsúlyoznám Raffael, Sztojka és Németh nevű
az elkövető, nem a cigányság.
Én is, mint minden jóérzésű
ember azt mondom, hogy a
gyilkosságért bűnhődjenek

meg a tettesek a jognak megfelelően. De hibázott a rendőrség is, hiszen tudták miből

élnek ezek a személyek, gyanúsan szerzett vagyonuk van,
mégsem állították meg őket.
A rendőrség gyengekezű. A
kicsiket elkapja, megbünteti,
de a milliomos csalókat –
talán félelemből, talán felkészületlenségből – elengedi. Ez

általános jelenség.
– Egyetértesz azzal, hogy
növekvő számban vannak

roma bűnelkövetők?
– Nem, nincs cigány bűnözés, hanem szegény bűnözés
van. Erről megint a kormány
tehet, mert az embereket nyomorban tartja. A szegénység,
az ínség bizony nagy úr.
Szerintem ez van a legtöbb

bűncselekmény mögött. Most
nem a Cozma-gyilkosságról
beszélek. Egy-két elriasztó
példát ki lehet ragadni, de ez
csak az indulatok felkorbácsolásához vezet.
– Mi lehet a megoldás?
– Munkába kellene állítani a
romákat, nem hitegetni, mellébeszélni. Aki dolgozik, este
fáradtan megy haza, az nem
fog bűnözni. Sajnos, ahogy
látom, az általános munkamorál is leromlott, a nem cigányok
között is megy az ügyeskedés.
A bűnelkövetéssel szemben
jogi szigorításra lenne szükség.
A halálbüntetés visszaállítása
nyomán kevesebb ilyen súlyos,
erőszakos bűncselekmény történne. Ma még a börtönnek
sincs visszatartó ereje. Talán ott
még jobban él az ember, és
több joga van, mint idekint.
Így nagyon nehéz rendet
teremteni.
Szegfű Katalin

A megyei önkormányzat is kiáll
a Békés-Gyula buszjárat mellett
Február 13-ai ülésén egyhangúlag állt ki a BékésGyula közvetlen (átszállás nélküli) menetrend szerinti buszjárat mellett Békés Megye
Képviselő-testülete – tájékoztatta a békési sajtót Ladó
Balázs, e testület FideszKDNP-Gazdakörök által delegált tagja. Elmondta: a döntést megelőzően az illetékes
Szakmai Felügyeleti Osztály
tájékozódó felmérést végzett,
hogy mennyi ember életét
könnyítené meg a buszjárat
beindítása. Megállapították,
hogy a gyulai Pándy Kálmán
Megyei Kórházban tavaly
Békésről tizenötezres járóbeteg forgalmat regisztráltak,
emellett húszan az intézmény
dolgozói, 65-en a Harruckern

János Közoktatási Intézmény
hallgatói városunk lakói közül, tehát hasznos és indokolt
a járat beindítása. Dr. Pálmai
Tamás, az egész kezdeményezés mögött álló KDNP megyei elnöke ehhez hozzátette,
hogy a másfélezernél is több
lakossági aláírás, a helyi és a
megyei önkormányzat támogató nyilatkozata birtokában a
városvezetés rövid időn belül
tárgyalást kezdeményez a
Körös Volánnál a járat indításáról, és a további részletekről.
A sajtótájékoztatón szóba
került a Provident károsodottak ügye is. Ladó Balázs elmondta, hogy immár Békésről is érkezett jelzés a Gyulán
megalakult Anti Provident
Akciócsoporthoz olyan család-

PAPLANVÁSÁR!

tól, amely a gyorskölcsön ígéretének beugrott, de a törlesztést nem képes fizetni. A megyei önkormányzat képviselője nyomatékosan kérte a békésieket, hogy bár csábító lehet
a gyorshitel, „ne higgyenek a
legális uzsorának”, hiszen a
cég akár a kölcsön összegének
két-két és félszeresét is
behajtja.
A költségvetésről Mucsi
András önkormányzati képviselő szólt. Elmondta, hogy a
sajtóban, így lapunk hasábjain is tárgyalt, a közeljövőben
elindítandó három beruházás
(uszodafejlesztés, Inkubátorház, buszvárók) azt jelzi, hogy
a városvezetés az értékteremtés útjára lépett. Míg az országban válság van, addig

Békés fejlődik három olyan
beruházással, amely tartós értékként megmarad a jövő számára. Nem pusztán az itt élők
komfortérzete nőhet általuk,
hanem munkahelyek teremtődhetnek. Mindez, az ellenzéki MSZP híresztelésével ellentétben nem adósítja el a
várost, hiszen a pályázatok
önerejéhez a kötvénykibocsátás kamatait használják fel,
tőkéjéhez nem nyúlnak.
– Pontosan tudjuk, hogy
lennének égetőbb feladatok is
Békésen, de a pályázatokon
nyert milliók nem használhatók fel szabadon, csak arra,
amire megnyeri a város – tette
hozzá dr. Pálmai Tamás
önkormányzati képviselő.
Sz. K.

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a legtöbb hír Békésről!

Március 5. csütörtök, 9-12 óráig a békési Kulturális
Központban, a Jantyik u. 23-25. alatt.
NYÁRI PAPLAN MOST CSAK 799 Ft
TÉLI PAPLAN 1499 Ft
PAPLANGARNITÚRA (paplan+np+kp) 2800 Ft
ANTIALLERGÉN PAPLAN 3700 Ft
ATKASTOP NAGYPÁRNA 1800 Ft,
KISPÁRNA 800 Ft
ANTIALLERGÉN GARNITÚRA (paplan+np+kp) 5700 Ft
GYAPJÚPAPLAN 4800 Ft
GYAPJÚ MERINÓ GARNITÚRA 6900 Ft
PAMUT LEPEDŐ 800 Ft.

Telefon: 70/220-06-28 (3Y Bt.)
AKCIÓ! CSERÉLJE KI RÉGI PAPLANJÁT ANTIALLERGÉNRE, MOST 700 FORINTÉRT BESZÁMÍTJUK!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: nem
volt.
Elhunytak: özv. Szabó Józsefné (88 évesen, Murony),
Szalontai Imre (79), Mészáros Eszter (49), Pándi István (78), Kocsány Ferenc
(59), Baricsa Ferencné (38),
Tóth Mihályné (86), Lipcsei
Ferencné (78), Füredi Sándorné (95, Tarhos), Gál Imréné (72), Orbán Jánosné
(79), Kelemen András Mi-

hályné (58), özv. Bakucz
Gáborné (69), özv. Kocsor
Gáborné (80), özv. Olasz
Jánosné (77), Szabados Mihály Géza (63), Molnár Imre (64, Murony), Kis Gergelyné (87, Bélmegyer),
Kötles Sándor (52), Barta
László (47).

Je g y z e t

Viszony
Pálmai
Tamás

Talán nem a legmegfelelőbb
a fenti cím, hiszen sokan egyből házasságon kívüli kapcsolatra gondolnak, mégis
maradok ennél, mert ez az a
fogalom, amely legközelebb
áll mondanivalómhoz.
Közel áll, hisz – ugyan
nemcsak most, mindenkor
ez a szó jellemzi leginkább
és legjobban mindennapjainkat, a valakihez, valamihez való viszonyulásunkat.
Az a hatalmas veleszületett
készség, amellyel világra
jövünk, azáltal érvényesül vagy sem – idővel, hogy
milyen lesz (mennyire mély,
mennyire tudatos, mennyire domináns, uralkodó
énünkkel szemben) a környező világhoz való kapcsolódásunk. Mert lehetünk
ún. társadalomba beilleszkedni nem tudó szociopata,
vagy egészen a másik végleten álló, önnön akaratát
már-már elveszítő báb is
akár, aki kizárólag az általa
elvártnak vélt követelményeknek akar folyamatosan
megfelelni. Az ideális státus, érzésem szerint, most
nem annyira középen van,
mert az a legértékesebb viszonyulási állapot, amely a
legközelebb áll eredeti,
„ősi” önmagunkhoz. Azaz
ahhoz a már tudatos létpillanathoz, amelyhez még
nagyon kevés felesleges
álkövetelmény, képzelt, sugallt, média és politika által
szükségesnek, elengedhetetlennek maszkírozott feleslegesség tapad. A kezdeti, szülőkkel, családdal való
kölcsönhatások mellé egyre
több visszacsatolás társul,
mely a cseperedő tudatunk
tágulásával a környező világból érkezik vissza hozzánk. Ember legyen a talpán az a szülő, aki úgy
tudja nevelni gyerekét,
hogy egyidejűleg óvja veleszületett Istenadta értékeit

a külvilág zavaraitól, de
mindeközben nem tartja
burokban, nem nevel
anyámasszony katonáját
belőle, ám mégis eligazodni
bír majd az eljövendő társadalmi közegében. Ugyanez
kell majd vezérelje az ifjú
embermagoncot is önállósuló létében, azaz a családi
kapcsolódás lazulásával úgy
kell szociális viszonyrendszerét kialakítania, hogy
folyamatosan óvja önmaga
eredeti énjéhez való viszonyát. S, hogy még bonyolultabb legyen a dolog,
mindeközben, a kereszteléstől a hit tudatos vállalásáig (konfirmáció, bérmálás
stb.) terjedő időszakban az
őt alkotó Teremtőhöz való
viszonyát is rendeznie kell,
így vagy úgy, a két véglet,
az ateizmus és a vakbuzóság végletei között. Mai
társadalmunk látható vagy
láthatatlan urai minden elés el nem képzelhető trükköt kitalálnak ahhoz, hogy
mindannyiunkat kizárólag
saját hasznukat gyarapító
fogyasztó és gondolkodni
egyre inkább képtelen eleven robottá, madzagon rángatott bábuvá silányítsanak. Ebben a cseppet sem
toleráns, segítő, barátinak
egyáltalán nem mondható
környezetben kell megpróbálnunk úgy embernek
maradni, hogy közben másokra, családunkra, barátainkra, felebarátainkra és
„egész” ellenségeinkre is figyeljünk. Nem kis feladat,
de nem is lehetetlen. A mikéntjéről előbbi írásaimban
már említést tettem: Magunk tisztába (értsd rendbe) tétele után kezünket
kinyújtva kisközösségünk
következik, s a közös jóakarat hullámai egyre nagyobb
koncentrikus köröket alkotnak majd, előbb országossá, majd nemzeti méretűvé dagadván. Hiszem,
hogy ez az egyetlen – az
alapjaitól, alulról teljesen
újraépített – járható út. És
menni is fog rajta a közlekedés, mert akarjuk és mert
hiszünk benne.
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Rövid hírek Békésről

GYEREKERŐSZAK – ERŐSZAKOS
GYEREKEK?!

SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ
pedagógus

Szerintem a mostanában
elszaporodó szomorú eseteknek az az oka, hogy
hiányzik a pozitív szülői
minta. Emellett az elkövető
azt szeretné, ha figyelnének
rá is egy kicsit. Tapasztalatom szerint a család felelőssége a legnagyobb a gyerekek személyiségének, jellemének formálásában.

NAGY GÁBOR
rokkant nyugdíjas

Véleményem szerint a
társadalomban szabadjára
engedték az emberi indulatokat, és ez hatással van a
gyerekekre is. Hiányzik a
megfelelő minta a számukra, és szerintem ebben a
kérdésben a legnagyobb felelősség az ország vezetőit
terheli. Több odafigyelést
igényelnének az emberek.

DOMOKOS IMRE

BALOG EMESE

nyugdíjas

tanuló

Úgy gondolom, hiányzik
a megfelelő szigor és következetesség az iskola, a család
és a társadalom részéről
egyaránt. Lehetne változtatni ezen a helyzeten, ha mindenütt szem előtt tartanák
az elvárások következetes
betartását és betartatását. A
család tehetne a legtöbbet a
pozitív változás érdekében.

Túl sok olyan filmet néznek az ilyen gyerekek, amiben erőszak van. Sajnos a
számítógépes játékok is
többségében ilyenek. Borzasztónak tartom az efféle
dolgokat. A környezetük is
tehet róla, hogy idáig jutottak. A család segíthet leginkább a megelőzésben és a
megoldásban egyaránt.

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így
tanította őket: „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek
meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az
emberbe, hanem ami az emberből származik, az szennyezi be
őt, (...) amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be,
mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül. Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden
gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés,
kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.” /Mk 7,14-23/
„A lelki tisztaság, a szív tisztasága ugyanúgy elengedhetetlen,
hogy valaki Isten elé álljon áldozatával vagy imádságával. Jézus
szavai szerint a szívünket kell megőriznünk mindenféle rossz
szándéktól, mert ezek akadályozzák meg azt, hogy istentiszteletünk kedves legyen. A Hegyi Beszédben Jézus a tisztaszívűeket
azért nevezi boldognak, mert ők meglátják az Istent. (...)
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék
mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek!
Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak
ellenem. (Horváth István Sándor)
– szerk. Pálmai Tamás
Ha a témával kapcsolatban kérdése van, vagy beszélgetni szeretne,
írjon szerkesztõségünkbe levelet vagy e-mailt – akár jeligével is –, és a
rovat szerkesztõi, öt békési keresztény felekezet lekészei és tagjai megválaszolják.

S.O.S., JÖN A FOGA!

Éppen túl voltunk a hasfájáson, és azt gondoltam, végre
növekszik az alvással töltött óráim száma. Valahogy nem
így történt. A hasfájásból átléptünk a fogzás időszakába.
A fogzás nagy eltéréseket mutat, mint bármely más fejlődési terület (van olyan baba, aki foggal születik, és van,
amelyiknek 1 éves korában még csak két foga van.).
Nálunk háromhónapos korban elkezdődött. Nézzük mivel
könnyíthetjük meg ezt az időszakot:
– A szoptatás enyhíti a fájdalmat. Ha éjjel gyakrabban
felébred a kisbabánk nyugodtan szoptassuk meg.
– A rágókák, hűtőrágókák is segíthetnek a fájdalom
csökkentésében. Nálunk bevált még a teáskanál, és a
műanyag csőrű itatópohár harapdálása. A fogkefe tanulószett is kiváló a puha gumifeje miatt. Ujjra húzható fogkefénkkel pedig mi is átdörzsölhetjük a viszkető ínyt.
– Egyes gyógyszertárakban hozzájuthatunk homeopátiás golyócskákhoz. Például a Chamomilla Vulgaris, vagy
Viburcol kúp is segíthet a fájdalom enyhítésében. Kérjük
ki azonban homeopathiás szakember tanácsát, és soha ne
kezdjünk magánakcióba, hiszen ellentétes hatást is kiválthatunk egy nem megfelelő készítménnyel. A golyócskákat
kevés felforralt vízbe oldjuk fel és így kínáljuk a babánknak. Nagyobbacskáknál (9-10 hónap) pedig megpróbálhatjuk a nyelv alá helyezni, ahol szépen elolvad.
– Egyéb helyi érzéstelenítők is a rendelkezésünkre állnak (Dentinox, Dologel). A patikákban ezeket könnyen
beszerezhetjük.
Vannak különböző fájdalomcsillapító szirupok, kúpok,
ezek túlzott alkalmazásával azonban vigyázzunk. Ne terheljük a kicsi szervezetét feleslegesen túl sok fájdalomcsillapítóval. Ne feledjük, a fogzás egy természetes folyamat.
Ez sem tart örökké. Csak persze nehéz elhinni.
Nagy Krisztina, védőnő

MENNYIT ADNA ÖN AZÉRT,
HOGY TÖBBÉ NE FÁJJON A DEREKA?
Itt van a Ryn, az egészséges lábbeli. Előnyei:
– csökkenti az izületi és deréktáji fájdalmakat
– javítja a testtartást és erősíti az izmokat
– segíthet visszeresedés, lábfájdalmak, lúdtalp esetén.
Figyelem! Megint egy újabb termékkel bővült a kínálatunk.
Sokak kérésére és örömére most már nálunk is kaphatók a
NORBI által ajánlott 22-féle Fornetti fagyasztott termékek,
minden héten újabb és újabb ízeket kóstolhat meg és jóízűen
falatozva fogyhat, illetve tarthatja meg a már elért ideális súlyát.
Megtalálható még a már jól bevált Reduce Fast-Fast kapszula is.
A megfázásos időszakban továbbra is kapható az igények
szerint egyre bővülő gyógyteáink, vitaminjaink és Flavin
ill.Vincetka termékeink használatával máris egészségesebb
lehet. Mire megjön a tavasz, s ezt elolvassa a szemtréner szemüveggel fittebb és jobb kedvű is lehet.
Mivel a tél még nem ért véget, s ha véget is ér gyapjú ágyneműre, biomatracra és mágnes derékaljra mindig minden
időben és mindenkinek szüksége van és lesz.
Dietetikus szaktanácsadás: minden első és harmadik hét
csütörtökén 16 órától Ökrösné Kis Éva várja Önt.
Cím: Biotermékek Boltja&Norbi Update Shop
Békés, Szánthó A. u. 5.
Telefon: 410-171, 20/22-37-822
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra között

– Baján, az Eötvös József Főiskolán Várkonyi János
festőművész és Zajácz Tamás iparművésszel közösen
állít ki Csuta György békési képzőművész. A tárlat március 3-ig várja az érdeklődőket. Közben önálló kiállítása is
nyílik Csuta Györgynek Kiskundorozsmán a helyi művelődési központban február 27-én 17 órakor. A tárlatot dr.
Pálmai Tamás háziorvos, a művész barátja nyitja meg.
– „Hőzső Hőse” címmel Ki mit tud-ot rendez a
Farkas Gyula Közoktatási Intézményben a 9.F osztály
médiásainak csoportja. A vetélkedőt a következő kategóriákban írták ki szóló versenyzőknek és csoportoknak:
ének, hangszeres zene, tánc, vers-próza, humor, filmkészítés (klip vagy reklámfilm, maximum 5 perces terjedelemmel), egyéb. A döntő április 16-án, a Farkas Gyula Napok
keretében lesz megrendezve. A nyereményeket a Diákönkormányzat ajánlotta fel.
– Szúdy Nándor, az elfeledett festő címmel vetített
dokumentumfilmet nemrégiben a Magyar Televízió.
Szúdy Nándor az ötvenes években Békésen református
lelkészként szolgált, az utóbbi időben festészete révén
került ismét köztudatba. Elsősorban bibliai témájú alkotásaiból, melyeket részben Békésen festett, a tervek szerint idén októberben, a Reformáció Hónapjában nyílik
átfogó tárlat a Jantyik Mátyás Galériában.
– Húsvétot megidéző gyöngyfűzött tárgyaival tért
vissza Békésre, a Jantyik utcai idősek klubja tagjaihoz a
gyulai Vetési Sándorné alkotóművész. Nyuszikat, pillangókat, virágkompozíciókat és tojás dekorációkat hozott ezúttal, melyeket a klub tagjai örömmel csodáltak meg.
Modern formavilágú, egyedi tárgyait a tervek szerint a pünkösd hétvégéjén, május végén sorra kerülő III. Nefelejcs
Vigalom rendezvényen is a békési érdeklődők elé tárja.

KÖZÉPKUTÁN, Üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első
emeleti, 72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth
utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN,
Széchenyi téren második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában első emeleti, 59 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó.
Irányár: 4,3 millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió.
• BÉKÉSEN, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,9 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN,
Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában
220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85 m2-es,
2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Temesvári
utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125
m2-es, 2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2
szobás családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás
családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház eladó.
Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár:
9,7 millió. • BÉKÉSEN, Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélső utcában 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 12,5 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2-es, 2+2x1/2 szobás
családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 13,0 millió.
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A siker kulcsa
„Kitartásból van kovácsolva a siker kulcsa.” – Vas
Zoltán, alias Zolinymus szerint. Valóban szüksége
is volt és még lesz is a kitartására a 39 éves fiatalembernek, ha meg akarja valósítani összes elképzelését. „Olyan vagyok, mint a zeller zamata.
Leírhatatlan.” – vallja önmagáról. Én mégis tettem egy aprócska kísérletet arra, hogy egy vele
készített interjúval bemutassam őt.
– Tudomásom szerint te
kvízkönyveket írsz. Megfogalmaznád, mi a kvíz és a kvízkönyv?
– A kvíz csendes tanító.
Minden kényszer nélkül juthatunk általa a tudás jó értelemben vett bugyraiba. A szó
eredete 1780-ra nyúlik vissza.
Dublinban egy Daly nevű
színigazgató egy sörgőzös éjjelen fogadott barátaival: divatossá tesz egy sosem létezett
szót. Pirkadatkor a pubból távozván felírta krétával házfalakra, kerítésekre: quiz. Az
emberek elkezdték találgatni,
mi lehet ez. Egymást kérdezgették erről és így alakult ki a
kérdezz-felelek. Megnyerte a
fogadást – a szó világhírűvé
vált. A kvízkönyv segédeszköz ahhoz, hogy játékos formában művelődjünk és figyelemfelkeltő eszköz is.
– Hogy írsz meg egy ilyen
kvízkönyvet?
– Jön egy ötlet. Elkezdek
kérdéseket gyűjteni a témával
kapcsolatban, elsősorban önmagamban az eddigi tudásom
alapján. Megpróbálom megkeresni a szerintem helyes

Vas Zoltán, akinek szobája gyűjtőszenvedélyéről árulkodik

válaszokat pl. a könyvtárból,
saját adatbázisomból, internetről. Témánként csoportosítva, rendszerezve részben
számítógépen, részben újságcikkek, fénymásolatok, könyvek formájában tekintélyes
adatbázisom van. Mindez felkerül a számítógépre, és valamiféle formátumot kap. Az
így elkészült könyvből részleteket küldök, úgymond ízelítőt, azon kiadóknak, amiknek
ilyen a profilja. Ez régebben
levélváltást, ma már e-mailt
jelent. Az a kiadó, amelyik

– Három férfit gyanúsít a rendőrség azzal, hogy február elsejére virradóan egy lakatlan békési házból fűtéshez szükséges
eszközöket: gázkazánt, termosztátot és vízmelegítőt szereltek le
és loptak el 125 ezer Ft értékben. A lopott holmi egy részét pár
ezer forintért és fél tábla szalonnáért adták tovább, ami az ellopott dolgokból megmaradt, azt a rendőrség lefoglalta. A három
férfi kihallgatásukon a bűncselekmény elkövetését elismerte.
A jelentéseket a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bocsátja rendelkezésünkre, azok tartalmáért a szerkesztőség nem felel.

BÉKÉSI ÚJSÁG

– megjelenik Békés, Kamut, Murony, Tarhos
és Bélmegyer településeken.
Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak,
akik édesanyánk temetésén
megjelentek sírjára virágot,
koszorút helyeztek el és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló Bakucz család

elég kíváncsi, reagál rá. Aztán
kezdetét veszi az „alkudozás”.
Idáig, 1999-től napjainkig, 11
könyvem jelent meg.
– Hobbi vagy munka?
– Mindkettő. Munka volt
1998-tól 2005-ig. Vállalkozóként csináltam, mint könyvszerkesztő. Kénytelen voltam
abbahagyni, mert annyi bevé-

Békési
Mentálhigiénés
Szolgálat

Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Programtámogató:

telem sem volt, hogy a járulékos költségeket kifizessem.
Ettől kezdve elsősorban hobbi
lett, bár ha lehetőség adódik
én mindig készen állok. Ebből
megélni nem lehet, ezért az
eredeti szakmámban dolgozom jelen pillanatban, bútorasztalosként, itt helyben. Ezzel keresem a kenyérrevalót.
– Mit ajánlanál a munkáid közül?
– Érdekesség a 888 Humoros aforizma (3 kötetes), 222
védőszentünk, 888 kérdés és
válasz az állatok világából,

Minden nap egy tanítómester
(Halhatatlanok aforizmái a
napokhoz kötve.) Kiadóra várnak a Szívbéli gondolatok
kalendáriuma a szeretetről, a
szerelemről, a pozitív gondolatokról. Magam egyébként
még nőtlen vagyok. Még nem
találtam meg azt a nőt, aki el
tud fogadni minden „szeszélyemmel” együtt. Tudom ez
nem kevés elvárás részemről,
de még nem adtam fel a keresést. Gyerekeknek szánom az
Útmutató gondolatok kalendáriumát. Még számos, már
kidolgozott ötlet vár kiadásra.
Hogy mikor találkozhatnak
ezekkel az olvasók? Az már
nemcsak rajtam múlik.
– Hol találkozhat veled a
hétköznapi halandó?
– Békéscsabán a piacon,
ahol különböző tárgyakat
adok-veszek. A helyi és a megyei könyvtárban, a békési
rendezvényeken (Madzagfalvi
Napok, Tökmulatság, stb.) kiállítóként vagy szervezőként.
A neten a fez@freemail.hu címen, telefonon a 30/603-1870
számon, esetleg személyesen a
Móricz Zs. u. 3-ban, vagy
csak úgy egyszerűen az utcán.
Gugé
Előző lapszámunkban Kenyeres Csaba táncpedagógust mutattuk be, nevének elírása a nyomda
ördöge műve. Elnézést érte. Következő lapszámunkban interjút
közlünk Horváth Hajnalka alkotóművésszel.

Négymilliót még
húzás előtt
Igazán szerencsés napja volt
az egyik békési állampolgárnak február 13-a péntek,
ugyanis ekkor nyert négymillió forintot azzal, hogy ötöslottót játszott a Széchenyi téri
124. Lottózóban, és szelvényének sorszámát sorsolták ki
a szerencsenapon óránkénti

négymilliós nyereményre. A
szelvényt 9 óra 29 perckor
küldte játékba.
Úgy értesültünk, hogy a
nyereményigénylést a szerencsés nyertes már leadta,
így rövid időn belül a bankszámláján lesz a négymillió
forint.

AQUA MARIS ORRSPRAY 30ML
Az Aqua Maris orrspray izotóniás adriai tengervizet tartalmaz, természetes ásványi anyagokkal és nyomelemekkel,
melyek fontosak a felső légúti megbetegedések kezelésében.
Természetes módon szabályozza az orrnyálkahártya nedvességét,
– tisztítja a csillószőröket
– csökkenti az orrdugulást
– csecsemő kortól rendszeresen használható
Steril, hajtógáz és tartósítószer mentes.
+ ajándék papírzsebkendő 1250 Ft
Az akció időtartama a Levendula Patikában: február 3-27.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

MERRE TOVÁBB
A MAGYAR-ROMA VISZONYBAN?!
Annak a szörnyű, veszprémi gyilkosságnak, amely két
országot is lázba hozott az elmúlt napokban, bizonnyal
számtalan, a tragikus eseten túlmutató tanulsága is van.
Romániát, a média egybehangzó tanúsága szerint, meglepte az a hatalmas szolidaritáshullám, amely végigsöpört
Magyarországon. A véleményt nyilvánítók kivétel nélkül
kiemelték a magyarországi szolidaritást, mélységes döbbenetet és együttérzést, amit Cozma iszonyú halála kiváltott. Ezt követte Bayer Zsolt szókimondó magyarsággal
beszélő írása lapjában, Gyurcsány Ferenc cenzúrakísérlete,
melynek következtében a Magyar Hírlap előfizetőinek
tábora egy nap alatt hatezerrel, utcai eladott példányszáma pedig harmincezerrel (!) nőtt. Ennek következménye
lett a 13-i Kossuth téri tüntetés is, ahol országosan elismert médiaszemélyiségek és cigány értelmiségiek álltak ki
a sajtószabadság mellett, a demokrácia védelmében.
Ugyanitt vont lélekemelő történelmi párhuzamot Bayer
Zsolt a magyarság és a magyarországi cigányság eltéphetetlen kapcsolatáról és utalt a mai kormány rettenetes
felelősségére, mely a mai helyzet kialakulásához vezetett.
Felmutatta ugyanakkor a megoldás módozatát is: a jó és
bátor, tettre kész civilek bőrszíntől független összefogását.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Segítsen Ön is egyesületünknek, hogy minél több kutyának találjunk új otthont. A képpel meghirdetett kutyusok örökbe
fogadhatók. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 06–70–947–3504 és a 06-30-981-7654 telefonszámokon lehet.
Egyesületünkről további információt a www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu weboldalon szerezhet.
Ideiglenes befogadókat keresünk sürgősen! Köszönjük! ,,Esély” Állat– és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
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Békési rockzenekarok találkozója Kistérségi elnöki posztját a KBC elnöki
Városunkban egyre több
amatőr rockzenekar tűnik
fel, ideje hát őket meghallgatni, megismerni. A Madzagfalvi Napokon már volt
erre kezdeményezés, és egyre
nagyobb érdeklődésnek eleget téve rendezik meg a II.
Békési Rockzenekarok Találkozóját, ahol öt tehetséges
békési csapat ad koncertet.
Ezen az estén minden rockzenét szerető fiatal és idősebb megtalálhatja a maga
stílusát, az alternatív rockzenéken keresztül a keményebb, ütősebb dallamokig.
Itt debütál a békési Hangfektus zenekar, ami feldolgozásokkal készül, de lesz olyan
együttes is, amely saját számait adja elő. A szervezők
azzal a nem titkolt céllal keltik életre ezt a rendezvényt,
hogy összefogják a békési és
a környékbeli zenekarokat,
valamint az igényes, élő rock
zenét szerető közönséget egy
klub formájában.
Fellépők a március 14-én,
szombaton 20 órakor kezdődő koncerten: Forgotten
Memo ri es, Hazai Termék,
Hang fek tus,
Fe szült ség,

Eternal Damnation. A helyszín a Kulturális Központ
Kápolnaterme.
Kapunyitás egy órával a

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

utcában. Tel.: 70/ 525-17-92.
Békésen kétszobás kockaház melléképülettel, garázzsal nagy telekkel a Táncsics úton
eladó. Érd.: 20/ 317-97-34-en 17 óra után.

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.
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.
A Veres Péter tér 8/B. III. 8.-ban, 48 m2-es
lakás eladó. Érdeklődni: Békés, Meggy u.
2/1. szám alatt. Bármikor megtekinthető.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/ 370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/ 92329-12.
Békésen, a Szarvasi út elején biztos jövedelmet nyújtó kétgenerációs ház nagy telekkel eladó. Szegedi, gyulai ingatlant, gépkocsit beszámítok. Érd.: 20/ 53-80-312.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás jó
állapotban lévő parasztház. 30/ 553-49-56.
Tarhoson összkomfortos kétszobás ház
eladó. Tel.: 429-210.
Rákóczi u. 51. sz. alatt telek eladó. Rajta új
építésű 54 m2-es melléképület. Érd.:
Kereszt u. 3.
Eladó Békésen, központhoz közel, teljesen
felújított családi ház. Tömblakásra csere
is érdekel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 70/
310-88-07.
A Táncsics úton kétszobás ház melléképületekkel sürgősen eladó. Érd.: 20/
317-97-34.
Békésen kétszobás, téglaépítésű komfortos kockaház eladó. Szoc. pol. igénybe
vehető. Tel.: 20/ 20-60-161.
Békésen háromszobás + nappalis sorházi lakás, fűthető garázzsal eladó a Décseri

kezdés előtt, 19 órakor. A
belépés 500 Ft, amiért még
ajándék is jár. Bővebb információ: 30/347-71-05.

székére cserélte Izsó Gábor polgármester

A Békési Kistérségi Társulás legutóbbi, 2009. február 10-ei társulási
ülésén lemondott társulási elnöki
posztjáról Izsó Gábor.
A jövőben főleg Békés fejlesztésére kíván
koncentrálni városunk polgármestere, mivel az
utóbbi két év sikeres pályázatainak megvalósítása egész embert kíván. A kistérség elnöki
funkcióval együtt járó teendők viszont sok időt
és energiát igényeltek már eddig is, Békés

városára gyakorolt hatásuk a ráfordított időhöz
képest azonban aránytalanul kevés volt.
Izsó Gábor társulási elnök döntését megerősítette az a tény is, hogy a közelmúltban a
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás – közkeletűbb nevén KBC – társulási ülésén egy évre elnökké választotta meg
a grémium, a funkciót dr. Perjési Klárától,
Gyula polgármesterétől vette át. A három
város Békéscsaba, Békés és Gyula együttműködésén alapuló társulás feladatai szintén
folyamatos figyelmet követelnek.

A „Szép magyar beszéd”
anyanyelvi táborra gyűjtenek
A tervek szerint ebben az esztendőben is a
Békés-tarhosi Zenei Napok idején, annak
részeként, június végén-július elején rendezik
meg a „Szép magyar beszéd” anyanyelvi
tábort pedagógusoknak. Id. Vámos László
tanfolyamvezető tájékoztatása szerint a
működő pedagógusok mellett Beregszászon
és Szabadkén végzős növendékek is meghívást kapnak a mindenkor magas szakmai
színvonalú, immár tizenhatodik alkalommal
sorra kerülő képzésre. A szervező „Alapítvány
a Megújuló Tarhosért” ezzel kívánja segíteni a

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen a Legelő utca 29. szám alatti
parasztház 3,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
Békés, Summás u. 3. Tel.: 30/ 38-68-965.
Békésen a Hajnal u. 19. alatti ház melléképülettel, teljes komforttal áron alul eladó,
3,6 millió Ft-ért. Érdeklődni a címen és a
30/ 858-19-11-es telefonon.
Raktársoron felújítandó vagy lebontandó
kétszobás ház 1076 m2-es összközműves
telken sürgősen eladó. Irányár: 3,8 millió
Ft. Érdeklődni: 70/ 22-88-556.
Békésen a Táncsics utca elején felújítandó családi ház eladó 4,7 millió Ft-ért. Tel.:
30/ 439-92-62.
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.
Eladó a Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, 2 szobás, erkélyes lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házi csere
szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár alkuképes) Érdeklődni: 70/325-2218.
Ház eladó a Szendrey utcában. Irányár:
6,2 millió Ft. Tel.: 30/ 35-39-534.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Széchenyi téren 2+fél szobás egyedis
lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft. Érdeklődni: 30/ 655-98-06.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó. Irányár: 10
millió Ft. Békésen a Zrínyi utcában. Érd:
20/ 943-09-36.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Padlásteres, két fürdőszobás, két garázsos ház eladó Békésen az oncsai városrészen, nagy portával, gyümölcsfával.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEKEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT
(PIAC TÉR), FANTÁZIA LAKÁSTEXTIL ÜZLET (KOSSUTH UTCA).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 2.

Apróhirdetések
Irányár: 10,5 millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Telefon: 30/
387-90-31.
Jó elrendezésű családi ház eladó az
Ótemető utcában. 2 szoba + ebédlő, felújított, tágas fürdőszoba. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.: 70/ 617-50-12.
Békésen 3,5 szobás ház eladó a bánhidai
részen. Ár: 11,5 millió Ft. 70/ 234-64-19.
Békés központjában 70 m2-es, 2,5 szobás,
nyugati fekvésű, erkélyes, II. emeleti, szép
világos, jól karbantartott lakás eladó. A
szobák külön bejáratúak, a fűtés központi, a ház egyedi kazánnal rendelkezik. Ár:
12 millió Ft. Tel.: 70/ 234-64-19.
Békésen, a Fürdő szomszédságában kétszintes családi ház (3 szobás), alsóépülettel, garázzsal eladó. Lakáscsere értékegyeztetéssel érdekel. A ház irányára: 12,5
M Ft. Érdeklődni: 70/ 776-40-75.
Békésen, a Magyar u. 5. szám alatti ház
eladó. Irányár: 12,8 M Ft. Érd.: 30/ 470-9459.
A Kecskeméti u. 43. sz. alatti négyszobás,
nagy előteres, 40 m2 konyhás lakás igényesnek eladó 14 millió Ft-ért, vagy a Főtérhez
közel kétszobás összkomfortos, rendezett
lakásra elcserélhető értékkülönbözettel.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ 227-17-87.
Békésen eladó a Báthory u. 16. számú
ház. Padlásteres, 3 szoba, 2 fürdőszoba,
ebédlő, gázfűtés + kandalló. Melléképületek, garázs, tároló helyiségek. Irányár:
14,8 millió Ft. Tel.: 30/ 31-45-802.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Fürdővel szemben sorházi lakás eladó.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 30/ 410-81-78.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó az Ék utcában, és a Karacs
2. szám mögött. Érd: 20/ 95-07-083.
Garázs kiadó a Karacs Teréz utcában. Érd:
30/ 261-99-66.
Üzlethelyiség kiadó: Békés, Csabai út 26.
Érdeklődni: 634-379.
Az Adyn földszinti lakás kiadó. 70/ 25536-43.
A Teleky utcában garázs kiadó. 30/ 32721-39, 417-279.
Békésen, a Szarvasi útra nyíló garázs
kiadó. Érd.: 414-123.

INGATLANT KERES

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

KERT
Mezőberényben a 6. sz. laposi kertben
3580 m2-es egybefüggő földterület eladó.
Irányár: 200 ezer Ft. Tel.: 30/ 439-92-62.
Nagykertben 3 kvadrát kert eladó. Víz, villany van. Tel.: 634-909.
Malomasszonykertben 1532 m2-es zárt kert
téliesített téglaépülettel, gyümölcsössel
eladó. Víz, villany van. Érd.: 20/ 941-98-92.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 643-460.
Nagykertben 5 kvadrát lucernás föld
eladó. Kövesúthoz közel. Tel.: 415-268.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
I-es GOLF alkatrészek eladók (1,1-es B,
3ajtós, forgalomból kivont). Komplett
motor (felújított kb. 800 km-el), hűtő, gyárilag színezett üvegek, műanyag sárvédőívek, ülések, műszerfal stb. A futóművön,
csupasz kasznin kívül minden. Érd: 30/
948-24-28.
Eladó egy Stema típusú, féknélküli utánfutó. Teljesen horganyozott, ötéves, egy év
műszakival kitűnő állapotban. Magasítóval
vagy anélkül. Érd.: Békés, Hajó u. 2. Tel.:
70/ 215-74-79.
Maruti szgk. eladó 300 ezer Ft-ért. Tel.:
643-048.
Simson 51-es négysebességes, és 4x1,80
m műanyag üvegszálas csónak és csónakmotor csónakszállítóval együtt eladó.
Érd.: 412-356, 30/ 457-23-02.
18 éves Lada Kombi 1300-as új akkumulátorral, műszakira felkészített, de nem
vizsgáztatott szgk. világosbarna színű
eladó. Irányár: 130 ezer Ft. Békés, Szabó
D. u. 27/1. /Bejárat a Révész utcáról/
50-es MTZ eladó. Békés, Szabadkai u. 37.
WV Passat Combi, 94-es, friss műszakival,
jó állapotban eladó. Tel.: 30/ 384-92-65.
125-ös Aprillia Habama motorkerékpár
eladó. 70/ 772-98-11.
Eladó 4-es IFA billencs 350 ezer Ft-ért.
Érd.: 30/ 512-52-35.

határon túli magyar közösségekben folyó
magyar nyelvoktatást.
Ebben a szűkülő világban mind nehezebb az
anyagi háttér előteremtése. Ezért lapunkon
keresztül fordulnak a tisztelt békési polgárokhoz, kérve, hogy adójuk 1 százaléka felajánlásával segítsék a továbbképzést. A felajánlott
összeget teljes egészében a továbbképzés finanszírozására fordítják.
Kedvezményezett neve: Alapítvány a
Megújuló Tarhosért (Békés, Petőfi u. 2.)
Adószám: 19060844-1-04.

ÁLLAT
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft. Érd.:
30/55-91-070.
Férgésző szülőktől nyolchetes tacskókeverék kiskutyák (2 kan, 2 szuka) eladók, ár 1500 Ft/ db, és megegyezés szerint. Békés, Szabó D. u. 27/1. /Bejárat a
Révész utcáról/

MUNKA
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/ 402-23-39-es számon.
Informatikus hallgató vállalja hétvégén
számítógépek javítását, karbantartását.
Tel.: 30/ 242-1282.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi
munkavállalásra. Tel.: 30/ 476-9380.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészülés érettségire, nyelvvizsgára anyanyelvű szinten. Tel.: 20/ 43-36-119.
Kémia korrepetálást vállalok kedvező feltételekkel. Érdeklődni: 70/ 631-91-00.
Angol, német, olasz nyelvből korrepetálást
vállalok. Tel.: 70/ 40-53-159.
Veszélyes fák szakszerű kivágása, gallyazása. 20/ 472-96-58.
Boltvezető végzettséggel, eladó-pénztáros
gyakorlattal rendelkező és leinformálható
32 éves nő munkát keres, akár részmunkaidő beosztással is. 20/ 231-74-03.
Cipzárcsere és javítás. Békés, Hajnal u. 19.
Tel.: 30/ 85-81-911.
Lovas kocsival munkát vállalok: trágya,
törmelék, stb. szállítását is. Békés, Hajnal
u. 19. Tel.: 30/ 85-81-911.
Kések, bárdok, balta, fejsze, kapa és ásó
élezését és javítását, valamint kisebb kovácsolási munkákat vállalok. Érd.: 20/ 37807-88 vagy 16 óra után Mátyás király u. 8.
Külföldi munkalehetőségek. Tel.: 20/ 25211-78, 70/ 598-16-97.

EGYÉB
Vadonatúj MORA 4 rózsás gáztűzhely
eladó. Telefon: 20/886-27-81.
Elektromos kerekesszék eladó! Újszerű
állapotú, szobában tartott, szobai és utcai
használatra is kiválóan alkalmas. Ár:
80 000 Ft. Érd.: 30/ 428-51-37-es telefonszámon lehet.
Márkás Pentium 3 számítógép LCD monitorral eladó 40 ezer forintért. Érdeklődni
lehet a 412-922-es vagy a 70/ 708-48-57es telefonszámon.
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/ 943-4113, a délelőtti órákban vagy 16 óra után.

Club Sereniaban 38. heti hatszemélyes
apartman üdülési jog eladó. 30/ 26-588-40.
Szén, tűzifa, bontásból anyag eladó. 20/
472-96-58.
Békésen szobabútorok, asztalok, rekamiék,
heverők, fotelágy eladó. Tel.: 30/ 439-92-62.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/ 387-90-31.
Békésen a Sipaki Cukrászda családi okok
miatt sürgősen eladó. Minden megoldás
érdekel. Érdeklődni a helyszínen vagy a
411-026-os számon.
Jó állapotban lévő 120 literes Hajdu villanybojler olcsón eladó. Érd.: 70/ 546-69-98.
300 literes fagyasztóláda és hatfiókos fagyasztószekrény nagyon olcsón eladó.
Érd.: Petőfi S. u. 100.
Új német légpuska olcsón eladó (engedélymentes). Rossz, régit 10 ezer Ft-ig
beszámítok. Tel.: 20/ 22-85-866.
631-es és 630-as Slavia légpuskák újszerű állapotban eladók. Tel.: 20/ 62-92-838.
Kőrisfa rönk eladó. Friss vágású, 260x60.
Tel.: 416-457.
Szekrénysort és szétnyitható étkezőasztalt vennék. Tel.: 30/ 384-92-65.
Babetta és elektromos kerékpár eladó.
30/ 857-67-97.
Két-három billencs földre van szükségem.
70/ 32-06-709.
Kihúzható fotelágy, 140x200 cm rugós
ágymatrac, 25 cm-es abriktergyalu, 15 literes háti permetező, 4 db alufelni (42 cm
átmerő), műköves szerszámok eladók.
Tel.: 70/ 772-98-11.
Hatfiókos fagyasztó eladó 40 ezer Ft-ért.
Tel.: 643-048.
Samsung színes televízió, Samsung
videó-lejátszó eladó. Érd.: 411-612.
Eladó: vezetékes gáztűzhely, konyhaszekrény mosogatóval csapteleppel, vitrines fehér szekrényke, televízió állvány, konyha és
előszobai búra. Érd.: 30/ 240-48-34.
Alig használt LAMPART öntvény konvektor, HAJDU elektromos vízmelegítő 10 l-es
mosogató alá szerelhető ELADÓ. Érdeklődni: 20/ 258-34-09, szombat kivételével.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely palackkal eladó. Érdeklődni: 20/ 886-39-09.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érd.: 70/325-2218
Kérném azt a Pesten dolgozó békési házaspárt, akik 2008 tavaszán 2 darab 10
literes üveget hoztak befonni az Akácfa u.
4. szám alá, szíveskedjenek érte jönni
vagy küldeni az elkészített munkáért.
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Társai is köszöntötték
a legidősebb klubtagot
férje révén. Szövőnőként dolgozott. Családja népes: három
gyermeke mellett hét unoka
és nyolc dédunoka alkotja, a
kilencedik dédunokát éppen
most várják Amerikában élő
unokája családjában.
Egészsége egészen tűrhető,
ahogy fogalmaz a 31 éve özvegyen élő asszony. Egy vágya van
még, megélni a száz esztendőt.
Jó egészséget kívánunk! Sz. K.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 14-25. KÖZÖTT
Február 26. csütörtök 15 óra
Megemlékezés és koszorúzás Irányi Dániel mellszobránál a Városvédő Egyesület szervezésében.
Városháza előtti terület

Március 5. csütörtök 16 óra
Nőnapi uzsonna a Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas
Klubjánál.
Szánthó Albert u. 10.

Február 27. péntek 10-15 óra
Mesemondó verseny.
Kulturális Központ Kápolnaterme

Március 6. péntek 14 óra
Nőnapi ünnepség a Békés Város Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete, és a Békési Idősekért
Alapítvány tagjai számára.
Nyugdíjasok Háza

HÉTVÉGE

Február 27. péntek 15 óra
A Békési Múzeumbarátok Köre évi rendes közgyűlése.
Békési Galéria
Február 28. szombat 9 órától
Dr. Hepp Ferenc Senior Kosárlabda Kupa.
Békési Kistérségi Általános Iskola Tagintézményei

Március 4. szerda 13 óra
Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi
Nyugdíjas Tagozata nőnapi ünnepsége.
Nyugdíjasok Háza
Március 4. szerda 12-13.30
Váradás a Vöröskereszt szervezésében.
Kamut, Művelődési Ház
Március 5. csütörtök 14 óra
Nőnap és klubnap a Nyugdíjas Kosárfonók
Egyesületénél.
Nyugdíjasok Háza
A felvételen a Püski Imrénét köszöntők a Dózsa György utcai idősek klubjában, közében virággal a
kezében ül Nusika néni

HÉTVÉGE

ban a felolvasásokat szereti,
amivel a napközi vezetője Dumáné Durkó Anna gyakran
meglepi őket. Nusi néni a
közösség egyik kedvence, február 9-én, a születésnapján
egyik klubtársa négysoros kedves versikével lepte meg.
Püski Imréné lapunknak
elmesélte, hogy Eleken született, Békésre 1945-ben, a
háború utolsó évében került,

Március 7. szombat 15 és 18 órakor
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény szalagavató ünnepsége.
Kulturális Központ

HÉTVÉGE

A 98 éves özvegy Püski Imréné Nusika nénit köszöntötték születésnapján a Dózsa
György utcai idősek napközijében. Az asszony a legidősebb
tagja a klubnak, annak megnyitása, 1987 november óta jár
oda. A már szintén nyugdíjas
fia naponta hozza-viszi Nusika
nénit a klubba, ahol nagyon jól
érzi magát, minden programban aktívan részt vesz. Legjob-

Március 7. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC-FTC NBIB-s férfi kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok

Március 12. csütörtök 13.30 órától
Nyugdíjas Véradók Egészségmegőrző Egyesülete
klubnapja.
Nyugdíjasok Háza
Március 12. csütörtök 8-10.30 óra
Váradás a Vöröskereszt szervezésében.
Tarhos, Művelődési Ház
Március 13. péntek 8-10.30 óra
Váradás a Vöröskereszt szervezésében.
Bélmegyer, Művelődési Ház

Mi történt az Eötvösben?
A Városvédő Egyesület által kiírt „Békés
város természeti értékei” című pályázaton
Prorok Ernest Benjamin 8.a osztályos tanuló
kiemelkedő minősítést ért el. Jutalma egy szép
természetföldrajzi könyv volt. Felkészítő tanára: Egeresi Julianna.

Egeresi Julianna tanárnő és Prorok Ernest Benjamin.

Január 13-án rendeztük meg a Békési
Kistérségi Iskolában az Öveges József Fizika
Verseny I. fordulóját, az I. helyezett Prorok
Ernest Benjamin (8.a), II. helyezett Kovács
Márk (8.b), III. helyezett D. Nagy Orsolya
(8.a). Mindhárman az Eötvös József Tagiskola
tanulói. Felkészítő tanáruk: Vári Lászlóné.
Január 30-án rendkívüli énekóra volt
nálunk. A színházteremben felléptek egykori
diákjaink, a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola tanulói, Nátor Éva tanárnő és
Horváth Elek tanár úr növendékei: Varga Teréz
és Varga Tivadar zongorán, valamint Bodoczki
Ernő és Budai Máté nagybőgőn játszott. A
közel egyórás koncertet mind a tanulóifjúság,
mind a tantestület szívesen hallgatta.
Február 13-án került megrendezésre a már hagyományos farsang az alsó tagozatosok számára.
57 jelmezbe öltözött tanuló vonult fel. A jelmezeseket zsűri díjazta, utána tánc és tombola volt.

Békés Város Díszpolgára és Békés Városért
kitüntetésekre vár javaslatokat az önkormányzat
2009. április 15-én
ünnepli Békés várossá
nyilvánításának 36.
évfordulóját.
Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetését: Békés Város
Díszpolgára címet, illetve a Békés Városért
kitüntetést az arra érdemes személynek, kollektívának.
A kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai

mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények
és társadalmi szervezetek.
A cím azon személyeknek vagy kollektíváknak adható, akik és amelyek a város gazdasági,
társadalmi fejlődése, a kulturális és a művészeti élet területén, valamint a lakosság érdekében
hosszabb időn át végzett tevékenységükkel
kimagasló érdemeket szereztek.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személyi adatait, illetve a kollektíva
pontos megjelölését, az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását.
A javaslatot március 10-ig kell benyújtani a
polgármesterhez.

Egy nyelvet beszélünk
MIHEZ KÉPEST NAGY?
Mihez képest nagy Nagy-Britannia? Fejből
nem tudnám most felidézni Európa összes
országát, de az biztos, hogy nagyobb például
Izlandnál, Hollandiánál, sőt szerintem
Dániánál is. (A Vatikánnál meg pláne…) De
a nevét nem erről kapta.
Még az igényes tudósításokban is ritkán
hallhatjuk ezt a hivatalos országnevet.
Sokkal gyakoribb az Anglia megnevezés, és
magunkban is inkább nevezzük II. Erzsébetet angol királynőnek, mint a brit nemzetközösség uralkodójának. Valójában persze Anglia is létezik – de nem több, mint az
Egyesült Királyság egyik területe (még ha a
legnagyobb kiterjedésű is). A központja
London, nyelve az angol – innen kapta nevét
és nyelvét a Brit Birodalom. Csakhogy a
korona alá tartoznak még – egyebek közt –
a skótok, a walesiek, az észak-írek is, akik
viszont nem szeretik, ha egyszerűen leangolozzák őket. Olyasféle kevéssé üdvözlendő

gesztus ez, mint amikor a székely atyafit
románnak titulálják. Így aztán az ország
neve: Nagy Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyság – igaz, a skótok és a többiek még így is lemaradtak, de az már
legyen az ő gondjuk.
A brit szó terjedése mellett hat, hogy ezt
használják az Amerikai Egyesült Államokban is, hiszen szeretnék markánsan meghúzni a határt a két ország között. English-english, de azért mégsem ugyanaz, lassan nem
is lehet a két nyelvet azonosnak tekinteni.
Adós vagyok még a Nagy szó eredetével.
Ha van nagy, kicsinek is kell lennie - és van is:
természetesen nem Nagy-Britannia területén, hanem kissé délebbre, Franciaországban:
az írek, walesiek rokonai által benépesített
Bretagne (azaz: Britannia). Ehhez képest ha
Anglia nem is, de Nagy-Britannia (stb.) mindenképpen büszke lehet a területére.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Megnyerte a Farsang Kupát
a Békési FC

SPORT

In memoriam

Marian Cozma
(BUKAREST, 1982. SZEPTEMBER 8.
– VESZPRÉM, 2009. FEBRUÁR 8.)
Talán nincs már senki
ebben az országban, aki
mára ne hallotta volna ezt
a nevet: Marian Cozma.
Személye egyet jelentett
a kézilabdával, a tehetséggel és egyet jelentett az
MKB Veszprém csapatával
is. Többször is megfordult
nálunk Békésen játékosként. Fesztelen jókedve,
természetessége ellentmondott mindannak, amit
ma úgy nevezünk: sztár.
Ember volt, fiatal, aki előtt
ott állt még az élet, a kihívások. Szerette hazáját és
szeretett bennünket, magyarokat is. Elmehetett
volna innen, hiszen a legnagyobb klubcsapatok hívták szerte Európába, ám
szíve Veszprémbe, Magyarországra húzta. Az a szív,
amely oly sok szurkoló, oly
sok kézilabda rajongó szívével együtt vert a 8-as
számú mez alatt. Egy
nagyszerű ember, egy nagy
gyermek ment el közülünk
február 8-án. Előttem van
alakja, amint a békési csarnokban rajongóktól körülzárva osztja az aláírásokat,
előttem van mosolya és
nem egy szép, örökre emlékezetes pillanata a pályán
is. Édesapja és az édesanyja
is válogatott kézilabdások
voltak. Cozma hazája
egyik élcsapatában, a Dinamo Bukarestben kezdte
pályafutását, mellyel sok
szép sikert is elért, többek
között bajnok és kupagyőztes lett csapatával.
2002-ben, Fehéroroszország ellen mutatkozott be a
felnőtt válogatottban. A
veszprémi csapathoz 2006ban szerződött, ahol
ugyancsak sikeres pályafutása volt, velük is bajnok-

ságot és kupát nyert, ezen
kívül a KEK-et is sikerült
megszereznie az MKB-vel.
Sokan gyűltünk össze
Békésen, a kézilabdacsarnok mellett február 9-én
este, hogy elbúcsúzzunk
tőle. Mert búcsú nélkül kellett itt hagynia bennünket,
de a magyar
kézilabdasport mégsem engedhette el kezét
a
tragédia
hirtelenségével. Gyertyák
gyúltak szerte az országban, emlékező játékostársak, szurkolók, barátok állták körül arcképét és érezték: a nyolcas mez ezentúl
valami egészen mást is
jelent majd a kézilabdapályákon: tiltakozást, egy fájdalmas kiáltást az erőszak
ellen, örök mementót egy
derékbetört
pályafutás
emlékére. Veszprémben
azonban már soha nem ölti
magára senki ezt a mezt.
Tudom, hogy Marian távozása nem csak a kézilabda
világát, de minden jóérzésű
embert megrázott, hiszen
rámutat arra, hogy a bennünket körülvevő világ
örökre megváltozott. Rajtunk is múlik, hogy milyen
választ adunk erre a változásra. Hiszem, hogy az erőszakra nem adhat választ
az erőszak, hogy a brutalitásra soha nincs mentség.
Sokan, akiket összetört
Marian Cozma tragédiája,
ma a kézilabdapályákon
keresnek vigaszt. Búcsúzzunk hát el tőle valamenynyien így: vigyük tovább
lelkesedését, sportszeretetét, soha nem múló emlékét a pályára. Oda, ahol
ezentúl lélekben mindig
eggyel többen leszünk…
Polgár Zoltán,
BFKC ügyvezetője

Hétvégi sporteredmények
Férfi kézilabda
ERSTE-Békési FKC – Nyíregyháza 32-28 (16-12)
Itthon tartotta a két pontot
a Békés az NBIB tavaszi szezonnyitóján.
Asztalitenisz
Békési TE-Tanoda SE 15:3
Továbbra is veretlen és éllovas a női NBI-ben a Békés.
Békési TE II. – Diósgyőri
ASE 8:10

Drámai küzdelemben szenvedett vereséget a kulcsembereit nélkülöző második csapatunk.
Teremfoci
A Békésen rendezett VII.
Békés-Körös Kupa utánpótlás teremlabdarúgó torna
végeredménye: 1. Békéscsabai Janima SE 2. Szegedi Kis
István Ref. Gimnázium (Békés) 3. Komádi SE.

Horgász
szemmel
TAVASZI FEEDERES
ALAPOK
A féderes horgászat alapjait
szeretném bemutatni főleg
azoknak, akik még nem rendelkeznek ennek ismereteivel,
de nyitottak a finomabb fenekezés megismerésére.
Mindenféleképpen el kell
dönteni, hogy álló- vagy folyóvízen szeretnénk horgászni.
Mindenesetre a bot és orsó
mindkét víztípusra használható. Vegyünk egy 3,6m médium
vagy heavy feeder botot, hozzáillő orsót 30-40 méretűt,
hozzávaló zsinórt 0,18 méretűt. A tavaszi folyóvizek még
gyorsak, ezért kevesebb ellenállásba ütközik, míg a vastagabbak a holtágakon is megfelelők. Bottartókat is szerezzünk be: a bot nyelét támaszszuk meg egy hagyományos
telós villával, a bot 3/4-részénél pillangó feedertartóval. Ez
azért szükséges, mert így stabilan fekszik, és nem lengeti a
szél, szemben a hagyományos
íves bottartóval. Folytatjuk…
Szekerczés Sándor

Hirdessen
Ön is a

BÉKÉSI
ÚJSÁGBAN!

Nemrégiben rendezték meg Mezőberényben a Bence, Oláh Zoltán, DebreXVI. Farsang Kupa utánpótlás teremlabdarúgó- czeni Mihály, Fekete Krisztián,
tornát az 1994-ben születettek – U15 – számára. Csikós Lajos. Edző: Bíró Péter.
A torna érdekessége, hogy a
fiatal labdarúgók FUTSAL
szabályok /4+1/ szerint játszottak. Az egész napos tornán tíz csapat küzdött a végső
győzelemért, ami hat mérkőzést jelentett a résztvevő csapatoknak.
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanulóira épülő Békési Futball Club
csapata nagyszerű játékkal remek sikert aratott és elhozta a
győzteseknek járó serleget.
Az első mérkőzést átaludták a fiúk, de kellett a pofon,
hogy felébredjenek. A következő mérkőzéseken már felpörögtek a srácok és meggyőző
játékkal jutottak el a döntőig
úgy, hogy két NBII-es /Besenyszög, Mezőberény/ utánpótlás csapatot is maguk mögé utasítottak.
Eredmények: Békés - Körösladány 0-1, Békés - Besenyszög 5-0, Békés - Gyula 3-0,

Békés - Mezőberény „B” 4-0.
Elődöntő: Békés - Szarvas 3-0.

Ugyanebben a korosztályban még januárban egy három napos nemzetközi labda-

A csapat tagjai egy korábbi tornán készült csoportképen.

Döntő: Békés - Mezőberény „A” 2 – 1.
Végeredmény: 1. Békési
FC, 2. Berényi Gyermek FC,
3. Szarvasi FC, 4. Békéscsabai
UFC. Gólkirály a békési Csikós Sándor lett.
Békési FC csapata: Maczkó
Márk, Csikós Sándor, Reszelő
József, László Norbert, Bohus

rúgó tornán vettek részt a fiúk
a Tatai Edzőtáborban. Itt is
dicséretesen szerepelt a gárda,
26 csapatból a 7. helyezést
érték el a mieink. Olyan csapatok vettek részt a küzdelmekben, mint a FC Slovan,
Slavia Praha, Csepel, FC
Fehérvár, REAC, BVSC, Győri
ETO stb.
Bíró Péter

Dr. Hepp Ferenc (férfi-női)
Senior Kosárlabda Torna Békésen
Közel 15
éves hagyományra tekint vissza,
hogy február utol só
hét végéjén
Békésen jönnek össze az
ország különböző pontjairól
az egykori válogatott, NBIes, NBII-es 35 év feletti
kosarasok kis kosárlabdázásra, illetve az egykori emlékeket felidézni.
Február 27-március 1. között kerül megrendezésre a
hagyomány szerint 15., de a
névadót tekintve első Dr.
Hepp Ferenc Senior Kosárlabda Kupa.

A névadó ötletet az adta,
hogy ez évben lesz Dr. Hepp
Ferenc (Franci bácsi) születésének 100. évfordulója. A
torna rangját emeli, hogy itt
lesz a magyar senior férfi válogatott, valamint Budapest
néven az egykori női válogatott tagjai.
Már hagyományosan eljön
testvérvárosunk, Gyergyószentmiklós férfi együttese is.
Mellettük a külföldiek sorát
gyarapítja Sepsiszentgyörgy
legénysége.
Összesen 12 női és 15 férfi
együttes alkotja a népes mezőnyt.
A program a hagyományoknak megfelelően egy

disznótorossal kezdődik pénteken, majd szombaton lesznek a kosárlabda mérkőzések.
Este 18 órától a Békés-Szeged
NBII-es férfi bajnoki mérkőzés lesz a Sportcsarnokban.
2030-kor kerül sor a Dr.
Hepp Ferenc Kupa eredményhirdetésére. Ezt követően a 27 csapat közös banketten vesz részt.
A mérkőzéseket a Békési
Kistérségi Általános Iskola
Tagintézményeiben rendezik
szombaton 9 órától. A békési
férfiak a Karacs Teréz tagintézményben mérkőznek a
Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy csapataival.
Takács János
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