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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Nem várt szünet a Farkasban

Lapunk
tartalmából

Január 12-14-én a nagy hideg és a Békés Megyei
Önkormányzat fenntartása alatt álló oktatási intézményeket
sújtó elvonások miatt gázszünetet rendeltek el a békési székhelyű Farkas Gyula Közoktatási Intézménynél. A kieső tanítási
napokat később pótolják.

Miért is emelkedik a
kommunális adó?
2. oldal

17 évet kapott
a gyilkoló békési férfi

Tűz után, újjáépítés
előtt a cigány közösségi ház
3. oldal
Új stúdióba költözött a
Torony Rádió 7. oldal
Sikeres évet zártak a
férfi kosarasok 8. oldal

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Békési pillanatkép az idei szokatlanul hideg, száraz télről. A fotót Gazsó János készítette.

Teltházas Újévi Hangverseny

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

Zsúfolásig megtelt a kulturális központ nagyterme
az immár negyedik alkalommal megrendezett Újévi
Hangversenyen január 2-án.
A főszereplő idén is a Városi
Ifjúsági Fúvószenekar Bagoly
László vezetésével, melynek
repertoárja most is sokszínűségéről tanúskodott. Az indulók,
operettek, latin zenék mellett a
szokásokhoz híven könnyűzenét, tánczenét, popzenét is játszottak, sőt, ők kísérték az est
valamennyi fellépőjét, a békés-

JANUÁR 17-24.
Levendula Patika (Csabai u.)
JANUÁR 24-31.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyeljék a gyógyszertárak
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

csabai Grácia Mazsorett Csoportot, a Fregolina Táncklub
táncosait, de még a Békési Kistérségi Óvoda Központi Tagóvoda Katica csoportját is.
Továbbá ők támogatták zenekari kísérettel a műsorban fellépő három énekes produkciót:
Pocsai Mónikát, a békési zeneiskola tanárát, Czirok Mihályt,
a békéscsabai Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatóját, a Bibuczi
Együttes vezetőjét, és Molnár
Katalin énekesnőt.

A hangverseny fináléjában
a hagyományokhoz híven a
színpadról hatalmas tűzijáték
kápráztatta el az amúgy is lelkes nézőközönséget.
Elmondható, hogy az előadás ismét sikeres és látványos
volt, büszkék lehetünk kisvárosunk fúvószenekarára, akik
– tanárok, diákok egyaránt –
az egész téli szünetet arra
használták fel, hogy felkészüljenek erre a nagyszabású kulturális eseményre.
Zs. I.

Jogerősen 17 éves fegyházbüntetést kapott az az 50 éves
békési férfi, Bondár Sándor Lajos, aki tavaly városunkban az
utcán pénzéért (hétezer forint) leszúrt egy asszonyt. A rokkantnyugdíjas, alkoholbeteg férfi korábban több más erőszakos bűncselekményt is elkövetett.
Békés Megyei Bíróság nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és súlyos testi sértés
bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek és 20 éves fegyházbüntetést rótt korábban, de fellebbezés miatt a jogerős ítélet
csak nemrégiben a Szegedi Ítélőtáblán született meg. Ez ellen
már nincs helye fellebbezésnek.
/a beol.hu cikke nyomán/

Megszépült
a főtéri játszótér
Hét év fél millió forintból új, az uniós normáknak megfelelő
játékokkal gazdagodott az Erzsébet Ligetben lévő játszótér. A
társadalmi zsűri döntése nyomán egy békési vállalkozást bíztak
meg a játszótéri játékok elkészítésével és felszerelésével. A munkák az óév utolsó napjaiban fejeződtek be.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL

Elfolyik a víz harmada
HOSSZAS VITA A BÉKÉSI TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉN

Már a napirend elfogadása sem ment könnyen a
békési képviselő-testület legutóbbi ülésén.
Azután viszont Biblia is került az asztalokra, az
ülésén pedig az idei víz- és csatornadíjakról is
döntött a grémium.
Békési Endre, a Gedeon
Társaság helyi vezetője és
helyettese Kis György jóvoltából minden békési képviselő
egy Bibliával gazdagodott a
testület tavalyi utolsó ülésén.
Mint ismert a 2008-as esztendőt a Biblia Évének nyilvánították, a helyi politikusok
ebből az alkalomból vehették
át a Szentírás egy-egy példányát. A tanácskozáson egyébként Izsó Gábor polgármester
egy másik, lovári nyelven írt

Bibliát is átvehetett Mucsi
Andrástól, a Romaügyi Koordinációs Tanács elnökétől.
Hasonló kötetet kaptak már
korábban a oktatási intézmények vezetői is.
A testületi ülés már korán
sem ment ilyen olajozottan,
hiszen rögtön a napirend elfogadása is komoly vitát váltott
ki. A szocialista képviselők
egy része nem értett egyet azzal, hogy a már említett romaügyi koordinációs tanács is

beszámol munkájáról az eseményen. Szalai László (MSZP)
ugyanakkor a szakmai anyag
minőségét kifogásolta. Később már a téma tárgyalásakor Lakatos Gyula, a tanács
tagja – reagálva Szalai kijelentésére – arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhangzott állításokkal ellentétben a tájékoztató nem újságkivágásokból áll, hanem egy újságformátumban elkészített anyag.
Az említett napirendnél is
hosszabb vita alakult ki az
idei víz- és csatornadíjak
megállapításáról. Érvek pro
és kontra forogtak arról, hogy
milyen mértékben növekedjenek a szolgáltatás árai a
városban. A hatvanas-hetve-

nes években készült ivóvízhálózat az utóbbi időben
szinte teljesen tönkrement,
Békésen a víz több mint 30
százaléka a talajba folyik a
vezetékeken kialakult repedéseken. A rendszer felújítására azonban külön összeg
nem áll rendelkezésre, ezért
arra csak a vízdíjak segítségével lehet forrásokat elkülöníteni. A testület végül úgy
döntött, hogy meglépi az 50
forintos vízdíjemelést.
A testület elfogadta a város
idei közmunka-programjáról
szóló beszámolót is. Ám a
téma tárgyalásakor már több
kérdés felmerült az idei változásokról is. Mint ismert, az
országgyűlés elfogadta az Út

A korábbi, az évek során megkopott és balesetveszélyessé vált
játékok javítása nem lett volna kifizetődő, ezért döntöttek új
játékok elkészíttetése mellett, amelyek tartósak, biztonságosak
és tetszetősek is, és valószínűleg a nagyobb gyerekek számára is
időtöltési lehetőséget nyújtanak majd.
a munkához programot, amely
szerint az eddig rendszeres
szociális segélyben részesülők
nagy részének 2009-ben legalább 90 nap közmunkát kell
vállalniuk. Mint Izsó Gábor
polgármester elmondta, Békésen gondot okozhat, hogy
mintegy 800 embert kell
majd bevonniuk közmunká-

ba, ám – mint megfogalmazta – az adminisztrációs terhek
óriási terhet rónak majd a
településre. Emellett jelezte,
nehézséget hozhat az is, hogy
a programban nem különítettek el külön forrásokat eszközbeszerzésre, az embereknek viszont a munkájukhoz
szükségük lesz eszközökre.
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Miért is emelkedik a kommunális adó?
Városunkban ez év januárjától 8 ezerről 12 ezer
forintra emelkedett a szemétszállítás díja mellett
több egyéb, például a közvilágítás és a közutak
karbantartását is magában foglal foglaló kommunális adó. Ilyés Péter, az önkormányzat környezetvédelmi szakmérnöke nyilatkozott lapunknak.
– Olvasóinkat érdekli, hogy
mi indokolja a kommunális
adó ilyen arányú emelését?
– Azzal kell kezdenem,
hogy ezév nyaráig Magyarországon több mint száz, a békésihez hasonló települési szilárd
hulladéklerakó telep bezár. A
legtöbb helyen már be kellett
zárni a szemétlerakókat, 20
éve például még mintegy
2600, szinte semmilyen előírásnak nem megfelelő, rekultivációra szoruló lerakó működött az országban, 2002-ben
már csak 1367, 2005-ben 178 és
2009 nyarától mindössze 53
telep maradhat fent. Ennek az
az oka, hogy az Európai Unió
szabványainak megfelelő, modern, regionális lerakók létesítése tovább már nem halogatható. A békési hulladéklerakó
telep működési engedélye
2008. december 31-én lejárt.
A határidő meghosszabbítására környezetvédelmi vizsgálatokra alapozott kérelmünket
benyújtottuk, amelyet el is
fogadtak, így örömünkre július 15-ig még működhet a
békési hulladéklerakó.
– Amikor majd a békési
szemétlerakó bezár, máshová
kell elszállítani a hulladékot?
– Igen, a városban keletke-

ző hulladékot várhatóan a
békéscsabai regionális hulladéklerakóra kell szállítanunk,

– Ennek igen egyszerű oka
van: csupán most, év végén
volt lehetőségünk a kommunális adó összegének meghatározására, év közben már nem
lehet változtatni a mértékén.
Egyébként a jelenleg a képviselő-testület által megszabott
összeg úgy lett kikalkulálva,
hogy csak a féléves szállítási
költség többletterhe rakódik a

köztisztasági, bel-és csapadékvíz elvezetés költségeit is.
Nem is igazán adó, mert valójában szolgáltatást kapnak a
lakosok cserébe. Tömbházaktól hetente kétszer, családi
házaktól hetente egyszer szállítják el a szemetet.
– Sokan mégis illegálisan
teszik le a szemetet.
– Az illegális hulladék lera-

Illegális hulladéklerakó felszámolása a cigányvízláda környékén

amely jelentősen megemeli a
város által fizetett díjakat, ez
emeli a kommunális adó korábbi mértékét.
– Jogosan merülhet fel a
lakosokban a kérdés, hogy ha
a bezárás csak az év közepén
esedékes, miért kell már most
a megemelt kommunális adót
fizetni?

díjra. Ez azonban sajnos azzal is
jár, hogy a bezárás utáni évben
már egész évet kell számolnunk, ami újabb emelést jelent.
– Mire használja a város a
kommunális adóból befolyó
összeget?
– Ez nem csak a szemétszállítás díját tartalmazza,
hanem a köz- és díszvilágítás,

kások nagy problémát jelentenek, ezek megszüntetésére
évente több százezer forintot
költünk. Félő, hogy a jövőben
növekedni fog az illegális hulladéklerakók, elszemetesedett területek száma. 2008
októberében két nagyobb
gócpontot tudtunk felszámolni minisztériumi támogatás-

Kommunális adó mértéke a környező
településeken és Békésen
2008. évi
fizetett
kommunális
adó mértéke

2009. évi
elfogadott
kommunális
adó mértéke

Tarhos

9.000,-

10.500,-

Kamut

8.700,-

13.000,-

Mezőberény

14.000,-

14.000,-

Békés

8.000,-

12.000,-

Település

sal. Az egyik az ún. cigányvízláda és környéke, ahonnan
40 tonna; a másik a dögtelep
melletti terület, mintegy három hektár, ahonnan 810 (!)
tonna építési törmeléket, lakossági hulladékot vittünk el
a békési hulladéklerakó telepre. Mindennek ötmilliós költségéhez négymilliós támogatást kaptunk.
– Mi jelentené a megoldást
hosszabb távon?
- A megoldást én az úgynevezett házhoz menő szelektív
gyűjtésben látom. Ez három
kukát jelentene háztartásonként a családi házaknál. Az
egyikbe a szelektíven gyűjthető
hulladék kerülne (papír, fém,
üveg, műanyag), a másikba a
zöldhulladék, míg a harmadikba az úgynevezett intim hulladék, ami tovább már nem hasznosítható (szennyezett újságpapír, papír zsebkendő, törlőkendő, pelenka). A gyűjtőedényekből válogatócsarnokba kerülne
a még hasznosítható hulladék

(szeretnénk, ha Békésen is
lenne majdan ilyen), komposztálóba a zöldhulladék. A tömbházaknál maradnának a szelektíven gyűjtő szigetek, de a
mostani 13-nál több, 20-22
lenne, ötszáz-hatszáz méterenként elérhetően és gyakoribb
szállítással. Amennyiben ez
megvalósulna, akár 25-30 százalékkal csökkenhet az elszállítandó hulladék mennyisége, ez
pedig pozitív hatással lehet a
jövőben a Békésről elszállított
szemét költségeire is. Mindez
leghamarabb három év múlva
valósulhatna meg, amennyiben
az erre benyújtott, 94 települést érintő DAREH (Dél-alföldi
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás) által jegyzett
pályázat nyer. Addig is a legfontosabb a hulladékszegény és
energiahatékony termelési és
fogyasztási minták elterjesztése, mert ez az egész nem megy
a mostani pazarló szemlélet
megváltozása nélkül.
Szegfű Katalin

Évnyitó évzáró
RENDHAGYÓ ÜZENET A MAGYAROKNAK
„Bizonytalan és válságos
év előtt állunk” – kezdte
újévi üzenetét a nemzeti
zászló előtt ülve Sólyom
László, a Magyar Köztársaság elnöke. Nem hagyományos üzenete a világ összmagyarságához, minden
jóakaratú emberhez szólt. Mint kifejtette,
nemcsak a válság átvészelése a fontos,
hanem az azt követő jövő felépítése is.
Ehhez azonban fel kell fognunk, mi történik
valójában (minta országból sereghajtók lettünk) és hogy milyen sok múlik rajtunk kisembereken. Meg kell értenünk, nem lehetünk közömbösek – bár a média zöme erre
butít – azzal a rosszal, annak mértékével,
ami nemcsak közvetlenül velünk, hanem
másokkal, az országgal is történik. Nem
várhatjuk meg, amíg a hangulat, a szolgáltatások romlása, az erőszak, a türelmetlenség, a kíméletlenség, az elszegényedés oly
mértékű lesz, hogy a keserű valóságra hirtelen ráébredve kezdjünk keresni a valódi felelősök - magunk is közéjük tartozunk –
helyet bármilyen bűnbakot. A pénzügyi és
gazdasági világválság különösen érint,
ugyanis már súlyosan legyengült állapotban
találta az országot. „A kiút világos megha-

tározása és az alapvető változások sürgős
bevezetése a kormány felelőssége. Én azonban most nem a politikusokhoz, hanem
Önökhöz szólok. Önökön legalább annyi
múlik, mint a politikusokon, sőt, szerintem
több. Önök, a választópolgárok bízzák meg
és hatalmazzák fel az állam működtetésére
és a helyi ügyek intézésére a képviselőket,
akik Önöknek felelősek. Önök ítélik meg
tevékenységüket minden választáskor. De
ne forduljanak el a politikától a választások
között sem. Van lehetőségük a véleménynyilvánításra és a nyomásgyakorlásra, képviselőik ellenőrzésére” – mondta.
Rávilágított az államfő arra is, hogy rajtunk múlik, ki milyen saját választ ad a válságra, hisz minden családnak felszínen kell
maradnia, ami nem fog már a régi módon
menni, mert a rossz gazdaságpolitika miatt
sem nekünk, sem az országnak nincsenek
tartalékaink, erőnkön felül el vagyunk adósodva, bizony olykor felelőtlenül költekeztünk. „A legfontosabb tehát a jövőre nézve
saját erőforrásaink – pénz, idő, egészség –
bölcsebb beosztása.” Önállóak kell legyünk,
de önérzetesek, öntudatosok is, utasítsuk el,
ha akár gazdaságilag, akár politikailag ki
akarnak használni és legyünk barátian segítők a rászorulókon, legyünk szolidárisak.

E furcsa címet is lehetett
volna a szerda esti vacsorának,
melyet a KDNP békési csapata szervezett saját tagjai számára. Kicsit tavalyi áttekintés
is volt (Mucsi András titkárnak és lelkes segítőinek hála a
taglétszám megnégyszereződött), kicsit jövőbe nézés is,
mert választások közelednek;
de egyben felelős helyzetelemzés is, melyben élen járt
Farkas Zoltán, a Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Mint ahogy jelen volt
és köszöntötte a tagságot Izsó

Gábor polgármester, és megjelent Erdős Norbert, a térség
országgyűlési képviselője is.
A helyi elnök, Dr. Péter
Sándor köszöntője után Mucsi András képviselő házigazdaként vezényelte az est lefolyását.
– A Kereszténydemokrata
Néppárt Békési Szervezete
egy olyan közösséggé vált,
amelyben együtt dolgoznak
magyarok és romák, katolikusok és protestánsok, értelmiségiek és kétkezi munkások – hangzott el. A párt
helyi képviselői felléptek a

– December 30-án kaptuk a jelentést, hogy
a nyitott ajtón keresztül jutott be a tettes városunk egy családi házába, majd az épületben
végzett kutatást követően jelentős összegű
készpénzzel távozott.
– Két személygépkocsi ütközött Békésen az
óév utolsó napján az Ady utca-Baky utca
kereszteződésében. A baleset következtében a
szabályosan közlekedő gépkocsi vezetője köny-

Polgármesteri Hivatal irodai
kiadásainak csökkentése, az
utcanevek kiírásainak pontosítása, a közvetlen BékésGyula buszjárat, a szociális
támogatások felülvizsgálata
ügyében.
A több mint félszáz résztvevő számára dr. Pálmai
Tamás megyei pártelnök által
elkészített bográcsgulyás vacsorát szolgáltak fel. A késő
estébe nyúló rendezvényt
meleg baráti hangulat, keresztény szellemiség jellemezte és a helyi média teljes
figyelme kísérte.

nyű sérülést szenvedett.
– Súlyos sérülést szenvedett az a sofőr, aki
január 7-én a Táncsics utcán teherjárművével
ismeretlen okból a menetirány szerinti jobb
oldali árokba hajtott, és kidöntötte a villanyoszlopot.
A jelentéseket a Békési Megyei Rendőr-főkapitányság bocsátja rendelkezésünkre, azok tartalmáért
a szerkesztőség nem felel.
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Tűz után, újjáépítés előtt Most kell tenni a jövő
a cigány közösségi ház
tiszta ivóvizéért
December 23-án hajnalban láng csapott fel a békési Soványhát utca 11. szám alatti Cigány Közösségi Házban, a cigány kisebbségi önkormányzat kezelésében lévő önkormányzati ingatlanban.
A tűz rövid idő alatt nagy pusztítást okozott.

Mások mellett a víz- és csatornadíj emelkedéséről
is kifejtette gondolatait Barkász Sándor önkormányzati képviselő nemrég tartott tájékoztatóján.
Elmondta: a mostani emelés azt a cél szolgálja,
hogy olyan tartalékot képezzenek, melyből a rossz
állapotban lévő vezetékszakaszokat fel lehet újítaCzinanó Tihamér, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke
a Békési Újságnak úgy nyilatkozott, hogy január elején még ni. Jelenleg az ivóvíz mintegy harmada elfolyik.
nincsen hivatalos álláspont a tűz keletkezésének okáról, de minden jel arra mutat, hogy elektromos rövidzárlat keletkezett. A
kisebbségi önkormányzatot komoly, becslések szerint mintegy
kétmilliós kár érte. Pályázati pénzből szerzett műszaki-technikai eszközök: számítógépek, fénymásoló, faxos telefon, hűtőgép, szintén pályázaton nyert bútorzatok, valamint iktatások,
pályázati anyagok váltak a tűz martalékává. Emellett elégett
Milák Brigitta békési roma festőnő számos roma témájú grafikája és festménye, melyet korábban a kisebbségi önkormányzatnak adományozott. Az ingóságok nem voltak biztosítva.
Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van és biztosítva
volt. Czinanó Tihamér úgy tájékoztatott, hogy a biztosító a
károkat felmérte.
– Az ügyintézéstől függően a következő hetekben-hónapokban kezdődhet a felújítás, visszaköltözésre leghamarabb tavasz
elején gondolhatunk - mondta a kisebbségi vezető, hozzátéve,
hogy a városvezetés segítőkészen lépett feléjük, és az átmeneti
időszakra egy informatikailag jól ellátott irodát adott használatba a Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületében, a Petőfi u.
2. szám alatt.
Sz. K.

- Éveken át nem volt víz- és csatornadíj emelés, ami a lakosságnak kedvezett, azonban tudomásul kell venni, hogy a vízvezeték évtizedekkel ezelőtt épült ki, és helyenként karbantartásra szorul, amire az alacsonyan tartott díj nem ad fedezetet –
mondta a képviselő, hozzátéve, hogy az elfolyó víz nem pusztán
pazarlás, hanem a szennyezett talajvíz miatt egyben egészségügyi kockázat is. A problémát nem lehet a szőnyeg alá söpörni.
Hozzátette, hogy a megemelt díjból tartalék képzésének ötlete
új szemléletet jelez. A tartalékot akkor fogják felhasználni önerőként, amikor egy témába illő pályázati kiírás megjelenik. Ha mindez nem történik meg, szükségszerűen eljön az az idő, amikor az
egész hálózat annyira tönkremegy, hogy valamely nyugati ország
befektetője kezébe kényszerül adni a város az egész víz- és csatornahálózatot, és attól kezdve nem lesz befolyásunk az árképzésre.
- Ezzel szemben a mostani tervek szerint gyermekeinknek,
utódainknak biztosítani tudjuk a tiszta ivóvizet. A korszerűsítéssel kevesebb vízveszteség lesz, ami a díjakat is csökkentheti –
vázolta a lehetséges alternatívákat Barkász Sándor mérnök,
önkormányzati képviselő.

Több a véradó, de több a rászoruló is
Munkával teli évet zárt
a Vöröskereszt Békési
Területi
Szervezete.
Több nagy segélyosztás
történt, mintegy 11 ezer
személy részesült adományokban. Emelkedett a véradók száma,
de nőtt a Vöröskereszt
tagjainak létszáma is.
A területvezető Nagyné
Lestyán Anita lapunknak
beszámolt róla, hogy a 2007es adatokhoz képest kétszázhúsz felnőtt személlyel többen, 750-en fizették az éves
tagdíjat, ötszáz forintot tavaly.
Az ifjúsági tagok száma elérte
a hétszázat. Sok adományt
osztottak szét, ezek összértéke
közel 22,5 millió forint. Fontos változás, hogy a Békés Megyei Vöröskereszt és az Élel-

Adományosztás a békési Vöröskeresztnél

miszerbank valamint a Baptista Szeretetszolgálat közötti
együttműködést kihasználva
tavaly Békésre lényegesen
több tartós élelmiszer adomány érkezett. Az önkormányzat ennek szállítási költségét vállalta magára. Mintegy 11 ezer rászoruló kapott

az adományokból. Békés mellett Bélmegyer és Murony is
kihasználta ezt a lehetőséget,
idén talán Kamut és Murony
szintén csatlakozik. A tartós
élelmiszer mellett rendszeresek a ruhasegély osztások is.
Nagyné Lestyán Anita köszöntet a Békési Újságot felhasználva mond segítséget Barta István Zoltán vállalkozónak,
aki a segélyek raktározását és az

osztások helyszínét ingyen biztosítja. A Vöröskereszt segítője
továbbá a Békési Áfész, számos
önkéntes, a polgárőrség, valami
több vállalkozó, akik természetbeni adományokkal támogatják
a szervezetet.
Egyre többen adnak vért
Békésen. Tavaly 1003 személy
segítette ily módon embertársát, húsz százalékkal többen,
mint egy évvel korábban, ebből 85-en életükben először.
Az év első véradása városunkban január 20-án lesz 12-15
óra között a Nyugdíjasok Házában, a Hőzső utcán.
Az idei évre előretekintve a
terület vezetője elmondta, hogy
a rászorulók, hozzájuk fordulók
számának emelkedésére számít.
A Vöröskereszt megtalálható Békésen a Petőfi utca 2.
szám alatti Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületében,
ügyfélfogadás hétfőtől péntekig 8-14 óra között.
Szegfű Katalin

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem volt.
Elhunytak: Csatári Julianna (55 évesen, Tarhos), Oláh
László (85), özv. Séllei Zsigmondné (87), Mogyorós Józsefné (78), Török Gézáné
(76), Baji Imre (79), Andor
Mátyásné (54), özv. Hrabovszki Pálné (70), Budai
Mihály (78), Kis Gábor János (64), Pataki Imre (59),
özv. Végh Mihályné (77),
özv. Gábor Sándorné (79),

Varga Erzsébet (89), Szatmári István (84, Kamut),
özv. Czinanó Béláné (79),
Jónás Imre (76, Bélmegyer),
özv. Jantyik Györgyné (88),
Baji Gábor (69, Kamut),
Szabó Imre (59), Halász
Lajosné (76), özv. Veres
Lászlóné (80), Lagzi Mihály
(62, Murony).

Je g y z e t

Eszes szív éve
Pálmai
Tamás

Talán ez lehetne a viharosan induló 2009. esztendő
mottója, jelszava. Épp az
imént olvastam Bustya Dezső 2000-ben írt sorait,
ahol többek között azt fejtegeti egy esketési prédikációban, hogy a házasságban
a férfi a fej, és a nő a szív.
Azt hiszem, mindenki számára egyértelmű, hogy mit
ért ezen. Számomra leginkább az értelem, a ráció, a
hideg – értsd józan – mérlegelés, és a meleg, „esztelen” érzelem – értsd szeretet – gyümölcsöző együttélése, szimbiózisa. A két
véglet nemhogy kiegészíti
egymást, hanem kölcsönösen meghatványozzák egymás pozitív tulajdonságait,
ha jó a házasság, de lenullázzák, ha rossz.
Nos, ebben az évben úgy
néz ki, igencsak szükség
lesz az emberi lényünk épp
emberi mivoltából fakadó
mindkét lehetőségére. Azaz
racionálisan felmérve a
kialakult helyzetet, de szívünk által vezérelve kell
cselekednünk, hogy egyáltalán túléljük e kóros kort.
Okos, értelmes, mondhatni
tudós emberek szavait hallgattam, olvastam. Ki-ki
gyakorolt tudományának
megfelelően közérthetően,
kristálytiszta gondolatokat
megfogalmazva mondta el
mondanivalóját, egyben
megoldási lehetőségeket,
túlélési stratégiákat, gyakorlati megvalósítási lehetőségeket is felvonultatva.
A drámai éghajlatváltozás,
a kifulladó energiaforrások,
a globalizáció kíméletlen,
szennyes terrorja, a migráció – korunk népvándorlása
– által kiváltott teljesen
megváltozó európai demográfiai és vallási térkép,
a magyar politikatörténet
súlyos évszázadokra visszanyúló gerinctelensége (tisztelet a ritka kivételeknek),
a mára gátlástalanul uralomra törő erkölcstelenség,
hitetlenség, az arrogáns,
olykor már-már minősíthetetlen neoliberalizmus fel-

lengzős, minden nemzeti
értéken átgázoló nyegle
nemtörődömsége, politikai
felkentjeink némelyikének
arcpirító zsebre dolgozása
mind-mind mai létünket és
gyerekeink jövőjét egyaránt
veszélyeztetik.
Bogár László szerint a magyarságot csak egy drámai
változás tudja már csak felébreszteni. Egy katartikus
történés, mely reménye szerint hamarosan be fog következni, és nem lesz akkora, hogy maga alá temessen
mindenkit. Szerinte - s csak
egyetérteni tudok vele –
teljes lelki, erkölcsi, és szellemi megújulásra van szükség. Erről beszélt Tempfli
József és Tőkés László,
Sólyom László és Erdő Péter, és Makovecz Imre is a
maga vehemens módján.
Nem szabad hagynunk a
földet, a vizet, a levegőt. Az
még – valamennyire – a
miénk. Nem hihetjük azt a
médiamaszlagot, mely szerint multik nélkül megáll az
élet, hogy drasztikus adónövelés vagy csökkentés az
egyedül üdvözítő. Szépek,
emberiek, gyakorlatiasak az
Echo Tv tulajdonosának,
Széles Gábornak a vidék
felemelkedéséről, a gazdaság talpra állításáról mondott gondolatai. Hetesi
Zsolt asztrofizikus emberiség és nemzetmentő gondolatai, érvei is kiutat mutatnak. Ám bárkiről is legyen
szó, végül mindenkinek
nagyjából ugyanoda mutatnak szavai: először nekünk
kell lelkileg megújulnunk,
majd egymást segítve, egymással szolidárisan, kisközösségként kifejteni akaratunk és megmutatni tetterőnk. Majd e közösségek
összefogásával alulról felfele
haladva találkozni azokkal,
aki ezzel egyidejűleg teszik
meg a maguk szférájában
ugyanezt.
Csak a kisemberek, és a felelős gazdasági és politikai
vezetők együttes és közel
azonos időben történő „purifikációja”, majd egymásra figyelő, egymásra kölcsönösen
számító, támaszkodó tettrekészsége hozhatja el, érlelheti meg még életünkben a
gyökeres változás gyümölcseit. S csak így lehet sikeres
2009, az eszes szív éve.
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Hiteles köz-beszéd
MIT VÁR 2009-TŐL?

SAS SÁNDORNÉ
nyugdíjas

A gazdasági mutatók és a
szegények egyre növekvő
száma miatt rosszabb évnek mutatkozik, mint az
előző volt. Sokan elszegényedhetnek, például akik
egy nyugdíjjal egyedül maradnak, nem marad ennivalóra, vagy fűtésre. Sokkal
több megértésre, egymásra
figyelésre lenne szükség az
emberek között.

KOSZECZ SÁNDOR
kulturális központ
igazgató

Szerintem az új esztendő, 2009 sokak számára a
kijózanodás éve lesz. Egyszerre várok erősödést és
gyengülést. Ebben kulcsfogalomnak a partnerséget
gondolom. Akik együtt
tudnak működni, azok
erősödhetnek, akik nem
képesek az együttműködésre, azok nem.

CZINANÓ TIHAMÉR
roma kisebbségi vezető

Reménykedem, hogy az
idei év jobb lesz, mint az
előző volt, amikor tragédiaként éltük meg közösségi
házunk leégését. Bizakodó
vagyok, hogy jó időszak következik a személyes életemben és a romaság életében is.
Másképpen: annyira mélyen
vagyunk, ami a szociális
helyzetet illeti, hogy innen
csak felfelé van út.

Rövid hírek Békésről
„Boldog Újévet kívánok!” – hányszor elhangzik ez
részünkről év elején. Viszont elgondolkodunk-e rajta, hogy
mit is kívánunk egymásnak? Boldogságot kívánni, a lehető
legnagyobb kívánság. Boldognak lenni, nem a körülményeink függvénye. Nem attól függ mennyi anyagi javunk van,
milyen a beosztásunk stb.
A boldogságunkat csupán az határozza meg hogyan gondolkodunk, mennyire őszinte, szívből jövő a szeretetünk.
Az újév, mondhatnánk egy új nap is új lehetőségeket tartogat. Arra hív, hogy van alkalmunk a változtatásra. Az elkövetett hibákat elrendezhetjük egymással. Lehetünk türelmesebbek, önzetlenebbek, tisztelettudóbbak, hálásabbak…
A szeretet mélységeit és magasságait elérni törekedni kell,
önmagunkból, természetünkből nem fakad.
Ennek fényénél szívemből kívánok minden kedves olvasónak ehhez akaratot, erőt az előttünk álló új napokban és esztendőben!
Feketéné Pásztor Éva, bibliaoktató

BALOGH
MAGDOLNA

– A Békés Megyei Közgyűlés decemberi ülésén úgy
határozott, hogy intézményeinél bizonyos égető beruházásokat saját erejéből elkezd 2009-ben. Mások mellett ilyen
a békési székhelyű Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
kollégiumának felújítása. A közgyűlés szerint a beruházás
megtérülhet, hiszen a kollégium tanszállóként is működik majd, építve az iskolában folyó hasonló jellegű gimnáziumi képzésre.
– A Roma Koordinációs Tanács a Kulturális és
Sport Bizottság tavalyi utolsó ülésén cigány nyelvű
Bibliákat adott át a város vezetőinek, valamint oktatásikulturális intézményeinek. A Biblia a világ legolvasottabb
könyve immár lovári nyelven is elérhető.
– A Békési Galériában „Dzsungelek, romvárosok,
indiánok” címmel nyílt kiállítást a nagy érdeklődés miatt
meghosszabbították. Az Észak-, Közép- és Dél-Amerika
őslakóinak életét és kultikus tárgyait bemutató tárlat február 14-ig várja a látogatókat kedden és pénteken 10-14
óráig, szerda, csütörtök, szombaton 12-16 óráig.
– Szilveszteri mulatságot tartott a Békési
Nyugdíjasok Egyesülete a városban működő más nyugdíjas egyesületekkel karöltve a Nyugdíjasok Házában. A
hetvenfős társaság hajnalig mulatozott, nótázott. A talpalávalót Süveges Norbert biztosította.

vállalkozó

A „hét szűk esztendő”
so kadik éve kezdődött.
Rossz hírek jönnek mindenfelől: pénzügyi válság,
gázkorlátozás, ami sok vállalkozót is érint. A munkanélküliség emelkedésére, szegénységre számítok.
De szeretnék optimista is
lenni, hogy a dolgok majdcsak megoldódnak. Csak
egészség legyen!

– A több békési keresztény felekezet által életre
hívott tavaly őszi Bibliai témájú előadássorozaton az
egyes előadásokhoz kapcsolódó feladatlapokat lehetett
kitölteni. A vetélkedőben 37-en vettek részt, közülük
tizen vehetnek át könyvjutalmat: Tóth Ferenc és neje,
Durkó Beatrix, Gyaraki László, Durkó Attila, D. Nagy
Emma, Sajgó Mihály, Károlyi Ilona, D. Nagy Gáborné,
Szegfű Katalin, Pap Réka. A nyereményeket január 25-én
az ökumenikus imahét záró alkalmán adják át. Akik nem
tudnak részt venni, azoknak postán küldik el.

BÉKÉS
Kicsit zajosan köszöntött be az új esztendő, pedig de sokszor
elmondtuk egymásnak az utóbbi napokban: „békés, boldog
újévet kívánok!” S e helyett mi történik? Szenteste óta újra
dörögnek a fegyverek Gázában, s már több mint fél ezer áldozatot követelt az értelmetlen háborúskodás. Aztán tovább tart
a pénzügyi-, gazdasági válság, melynek kimenetele még mindig beláthatatlan következményeket rejt magában. Néhány
napja pedig fél Európát sakkban tartja két ország vitája, aminek következtében elzárták a gázcsapokat. Hová vezet mindez
– kérdezhetnénk. Pedig ha jól belegondolunk, be kell látnunk:
mindaz, ami a világ jelenlegi helyzetét előidézte, nem véletlen.
Egyenes következménye mindannak, ami évek óta uralja életünket, s ami egyre szövevényesebbé, bonyolultabbá teszi mindennapjainkat. S ez nem más, mint a pénzvilág egyeduralma.
Jézus tanítása szerint senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy
Istennek, vagy a Mammonnak. Hogy hova vezet az utóbbi, látjuk… Talán el kellene végre dönteni, élni akarunk, vagy meghalni? De ehhez Urat kell választani! Talán ma még nem késő!
Katona Gyula, lelkipásztor
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.

ÖNKORMÁNYZATA
FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK
RÉSZÉRE!
A JÖVŐ ÉVI TÁMOGATÁSI IGÉNYEK MÁR LEADHATÓK!

FIGYELEM! ÚJ ÉV - ÚJ TERMÉKEK!
MEGÉRKEZETT! BÉKÉSEN CSAK NÁLUNK!
Megjött a RYN!
A RYN lábbeli a legújabb gördülő cipőtechnológia. Sarokrésze alatt
egy rugalmas légkamra nyeli el izületeinkre ható káros terhelést. Pár
lépéssel csökkenthetőek a derék-, hát- és lábfájdalmak. Üzletünkben
felkészült munkatársaink segítenek. Megyénkben több mint 40 szakorvos, gyógytornász, csontkovács és gyógymasszőr használja már.
Hölgyeim, ha védeni, óvni, ápolni akarják saját bőrüket, fedezzék fel
a test lágy és puha ápolóját: a Rubint Réka által fémjelzett krémeket és testápolókat!

A civil szervezetek támogatási igényeiket 2009. január 31-ig
adhatják le a Civil Szervezetek Házában (Békés, Hőzső u.
4., bejárat a Libazug utca felől). A pályázati adatlap felvehető a Civil Szervezetek Házában hétköznaponként 8–19
óráig. Ugyanitt lehet érdeklődni Szűcs Gábornénál (70/
459–0794) hétköznaponként 8–14 óráig.
A beérkezett pályázatok alapján március 16-ig tesz javaslatot a Civil Tanács a Képviselő-testületnek a támogatások
mértékére.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már az előző években is pályáztak, nem kell újra benyújtani az alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket, csak ha változás történt
az adataikban.

Jöjjön be, nézzen szét, ha még nem volt bent, akkor azért, ha már
volt, akkor keresse jól bevált régi és új termékeinket. Ami nincs, azt
egy héten belül beszerezzük önnek!
Ha nem akar megfázni vagy már meg van, keresse a jól bevált Flavin
termékeket, gyógyteáikat, vitaminjainkat. S hogy ezt a hirdetést jól
el tudja olvasni, használjon hozzá szemtréner szemüveget.
Dietetikus szaktanácsadás: minden első-harmadik hét csütörtökén
16 órától Ökrösné Kis Éva várja önt.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a 2008. évi támogatás
elszámolását (hiteles számlamásolatokat és indoklást). A
számláknak a 2008. év elején benyújtott pályázatban megjelölt eseményekhez, rendezvényekhez, programokhoz kell
kapcsolódniuk, valamint a kapott támogatás felhasználásának szöveges leírását is tartalmaznia kell. Azoknak a szervezeteknek is el kell készíteniük a 2008. évi támogatásról az
elszámolást, melyek 2009-ben nem nyújtanak be pályázatot!

Biotermékek Boltja&Norbi Update Shop.
Cím: Békés, Szánthó A. u. 5.
Telefon: 410-171, 20/22-37-822.
Új nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra között.

Kérünk minden civil szervezetet, készítsen részletes beszámolót a 2008. évben szervezett programjairól, valamint a
támogatási kérelemhez csatolja a 2009-es évre tervezett
programjait is.
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Ketten az úton
„Ketten az úton, segítjük egymást sok éve már”.
Ezt nyugodtan elmondhatják jelenlegi interjúalanyaim is, Apáti-Nagy Lajos és felesége Cilike.
Bizonyosan sokan ismerik őket még a munkahelyükről, mint segítőkész köztisztviselőket, de azt
az oldalukat, melyet én megismerhettem meghitt,
baráti beszélgetésünk során meleg családi otthonukban, talán csak kevesen.
– Mit szabad tudni rólatok?
– A válasz először Lajostól
érkezik: Békésen születtem
parasztcsaládban. Négyen
voltunk testvérek, én voltam
a harmadik a sorban. Békéscsabán a Híd- és Vízműépítő
Szakközépiskolában szereztem technikusi végzettséget.
A kötelező katonaság letöltése
után a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási
Társulatnál
kezdtem, majd ’68-ban átkerültem a Békés Község Tanácsához a műszaki osztályra
építéshatósági munkakörbe.
Pontosan negyven évig dolgoztam ott, 2007. dec. 31-én
vonultam nyugdíjba.
– Debrecenben születtem
egyszerű családban – veszi át
a szót Cilike. Aztán Békésre
kerültem, és itt végeztem el a
gimnáziumot. Egy kis kitérő
után ’67-ben kezdtem el dolgozni, ugyanott ahol Lajos, a
Tanácsnál. Többféle munkakörben kipróbáltam magamat, majd 1980-tól anyakönyvezetőként dolgoztam 25
éven át.

– Talán bizony a közös
munkahely hozott össze benneteket?
– Valóban a közös munkahely hozott össze bennünket.
Az egész egy kötetlen beszél-

Sohasem érezted magad ezért
háttérbe szorítva?
– Nem mondhatnám, hogy
kevésbé voltam ismert a
városban, csak más szempontból volt fontos a szerepem. A
40 év alatt a város szinte teljesen átépült, és bárki akart
építkezni vagy felújítani, az
első útja hozzám vezetett.
– Cilike, esküvőt általában
hétvégén tartanak. Miként
tudtad ezt összeegyeztetni a
saját családoddal?
– Nem volt könnyű. Hétköznap a hozzám forduló ügy-

Az Apáti-Nagy házaspár kisunokájukkal

getéssel indult, amit jó néhány találkozás követett. Körülbelül félévi udvarlás után
úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket, s ennek
már 38 éve.
– Lajos, Cilike a munkája
kapcsán talán ismertebb volt.

felekkel foglalkoztam, az ünnepi események (házasságkötés, névadó) pedig a hétvégéken voltak. Ezt csak egy olyan
családdal, egy olyan férjjel
lehetett felvállalni, mint amilyen nekem van.
– Most, hogy nyugdíjasok

vagytok mindketten, mivel
töltitek az időt?
– Mióta nyugdíjasok vagyunk, azóta semmire sincs
időnk – kezdi Lajos. Barkácsolok, rendben tartom a ház
környékét, az udvart, sohasem lógatom a lábam. Aktív
nyugdíjas vagyok.
– Végre tudok olvasni –
folytatja Cilike. Amit eddig
nem sikerült elolvasni, igyekszem bepótolni. Sokat tallózunk a neten, szeretjük a
szellemi játékokat. Nyáron
többet van nálunk a család,
az unokánk teljesen kitölti az
életünket.
– Milyen terveitek vannak
a jövőre nézve?
– Ötletszerűen szoktak nálunk jönni a dolgok, nem igazán tervezünk. Például gondoltunk egyet és elmentünk a
családdal Galyatetőre. A Mediterránum gyöngyszemeit
azért szívesen megnéznénk a
valóságban is, nemcsak a tévében. Sajnos még nem nyertünk a lottón! Különösebben
nem tervezgetünk, maradunk
az ötletszerűségnél, mert minden pénztárcafüggő is. Azt
szeretnénk a legjobban, ha
egészségben, boldogságban, a
családunk körében tudnánk
még jó néhány évig tenni a
dolgunkat!
Gugé
A következő lapszámban interjút olvashatnak Kis Lászlónéval,
a Posta korábbi békési vezetőjével.

Évet zárt a Békési Múzeumbarátok Köre
A Békési Múzeumbarátok
Köre 2008. december 6-án tartotta évzáró összejövetelét a
Békési Galériában. Az érdeklődőknek S. Turcsányi Ildikó tartott vetítéssel illusztrált előadást a békési múzeum történetéről, mely 2008-ban ünnepelte
fennállásának 70. évfordulóját.
Az alapítás Durkó Antal
nevéhez fűződik, akit 1938-

ban bízott meg az akkori községi vezetőség egy múzeum
létrehozásával. A gyűjteményi
anyag alapját a szertárként
működő „gymnasiumi museum” és az alapításkor indított
szorgos lakossági gyűjtés
jelentette. Az akkori 800
darabos anyag – köszönhetően legfőképpen az 1982-83-tól
itt dolgozó szakmuzeológu-

soknak – mára több tízezerre
duzzadt. Kezdeti „hontalansága” után 1966-ban kapta
meg a Nagyház földszintjét és
padlásterét, 1971-ben vette fel
a békési születésű Jantyik
Mátyás festőművész nevét.
1979-ben nyílt a Békési Ház,
1981-ben adták át az Iskolamesteri Lakás című kiállítást.
1983-ban kapta meg a föld-

rengésben megrongálódott
Bérház emeleti termeit, azóta
ez a békési múzeum székhelye. Legnagyobb szabású kiállításunk 2000-ben nyílt, a
Nagyház 5 termében mutatja
be Békés város történetét és
néprajzát. Minderről és a
múzeumi gyűjteményekről
részletesen is szó volt az évzáró összejövetelen.

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)

Béres Csepp 2x100 ml
Csak januárban 4.725 Ft
– Az immunrendszer működésének, a szervezet ellenálló-képességének támogatására, pl. meghűléses megbetegedésekben, influenza idején;
– hiányos táplálkozás (pl. speciális diéták, fogyókúra,
vegetarianizmus), jelentős fizikai igénybevétel esetén,
– fáradékonyság, étvágytalanság, elesettség, gyengeség,
álmatlanság esetén, illetve e panaszok megelőzésére;
betegségek, műtétek után a felépülés elősegítésére,
– kiegészítő terápiaként tumoros betegségben szenvedők általános állapotának, közérzetének javítására.
Étkezés közben, legalább fél deciliter folyadékban (pl.
víz, gyümölcslé, szörp, tea) ajánlott a készítmény bevétele.
A készítménnyel együtt minden alkalommal legalább 50
mg C-vitamint is be kell venni. A készítményt megelőzés
céllal (pl. téli hurutos, influenzás időszak vége), a javallott
adagban alkalmazva, kb. 6 hetes folyamatos szedést követően várható a kívánt hatás.
A kezelésre ajánlott dózist a panaszok, tünetek fennállása alatt folyamatosan javasolt alkalmazni. A panaszok
újbóli jelentkezésekor a kezelés megismételhető.

Digitális esélyegyenlőség
Az Életfa Kulturális Alapítvány informatikai képzéseket hirdet civil szervezetek tagjai számára.
A képzés fő célja a résztvevőkkel megismertetni a civil szervezetek által használt legfontosabb internetes tartalmi szolgáltatásokat egy 30 órás ingyenes informatikai képzés során.
A képzések két kategóriában kerülnek lebonyolításra:
– alapképzés: ismerkedés és alapműveletek a számítógéppel
és internettel
– haladó képzés: digitális esélyegyenlőség a civil szervezeti
életben – online csoportmunkától a honlapig
Egy-egy civil szervezetből 2-4 fő jelentkezhet, így a tagok a képzés után is hatékonyan tudják alkalmazni megszerzett ismereteiket.
A képzésekre jelentkezési lapot kell kitölteni, a jelentkezések
regisztrálása beérkezési sorrendben történik. Jelentkezési határidő: január 23. (péntek).
Jelentkezési és képzési helyszín: Kulturális Központ,
Békés, Jantyik M. u. 23-25.
Bővebb információ és jelentkezési lap az eletfa.hu és
bekesikultura.hu oldalakról tölthető le, vagy a Kulturális
Központban kérhető
Támogató: Nemzeti Civil Alap

Nincs már több Kalendárium
Nagy öröm valamennyi írást szerető lokálpatrióta, lapunk minden munkatársa és szimpatizánsa számára, hogy
az óévben az összes, pontosan ezer darab Békési Újság
Kalendárium 2009 című kiadvány a boltok polcairól elfogyott. Szebben fogalmazva: karácsony előtt az összes gazdára talált. Reméljük olyan gazdára, aki szereti olvasgatni,
újra meg újra előveszi, forgatja, és közben Békéshez való
kötődése, ragaszkodása erősödik.
Köszönjük e bizalmat, a nyomtatott betűbe vette hitünk
megerősítését. Ez a siker a folytatás gondolatát erősíti bennünk. Terveink szerint idén is elkészítjük a jövő évi, 2010es, immár ötödik Kalendáriumot. Témáit az önök érdeklődéséhez igazítjuk. Amennyiben ötletük, témajavaslatuk
fogalmazódik meg, kérjük írják vagy mondják el nekünk.
Postacímünk: 5630 Békés, Pf.: 61. Elektronikus cím:
bekesiujsag@globonet.hu. Telefon: 30/ 432-20-30.
Szegfű Katalin, szerkesztő
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Kerti kalendárium
JANUÁR
Egy régi közmondás mondja: nem ette meg a kutya a
telet. Most mi is így jártunk, a
hosszú enyhe ősz után enyhe
tél jött, majd karácsony táján
az erős fagyok. Sajnos hótakaró nagyon kevés van, így az
ősszel elvetett veteményeket a
fagy veszélyezteti. Ilyenkor a
meleg szobában szakkönyvekből, folyóiratokból, esetleg
tanfolyamokból felfrissíthetjük tudásunkat, katalógusokból kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb magvakat, szaporító anyagokat,
vagy szerszámokat, amire az
év folyamán szükségünk lesz.
Papíron elkészíthetjük a kert
tervét, figyelembe véve a
vetésforgó elveit, a szakirodalom és saját tapasztalataink
alapján alakítsuk ki a veteményesben az elő-, fő-, és utóvetemények sorrendjét.
Lehet, hogy már hallottak a
biodinamikus gazdálkodásról.
Ez a fogalom Rudolf Steinertől
ered, aki az életet a világmindenség szerves részének tekinti. A biodinamikus mezőgazdaságban a növény az őt
körülvevő tágabb környezettel is kapcsolatban áll, fejlődésére mind a földi és az égi
energiák és az őt körülvevő
növények, állatok hatással
vannak. A biodinamikus
szemléletű gazda kerüli a
vegyszerek használatát, követi

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
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.
Békésen kétszobás, parkettás, téglaépítésű kocka ház eladó. Szoc. pol. igénybe
vehető. Tel.: 20/20-60-161.
Ház eladó nagy udvarral Békésen a Szabó
D. u. 17. szám alatt. Érd.: 30/29-97-907.
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:
20/923-29-12.
Rosszerdőn 10x10-es tégla, kétszobás
lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8 kvadrát földdel. Érd.: Békés, Summás u. 3.
vagy 30/386-89-65.

a természet változásainak törvényszerűségeit, a földjén fás,
művelt területek, állatok
növények együttesen megtalálhatók.
A hold szabályszerű változásait már évezredek óta
figyeli az ember. A tapasztalatokat aztán nemzedékről
nemzedékre továbbadta. A
régi tapasztalt parasztemberek a vetés, az aratás idejét a
hold változásai alapján állapították meg. Ezeket a tapasztalatokat ma is hasznosíthatjuk
a kertünkben, ha figyelembe
vesszük a holdnaptárat.
A földművelés fejlődésével
az ember egyre több kultúrnövényt termelt. Ezt a sok
növényt a holdnaptár a négy
elemhez: tűz, föld, levegő, víz
jegyéhez a következőképpen
sorolja be:
Tűz: a föld felett termő
kultúrnövények, vagyis bab,
borsó, kukorica, paradicsom
tök, cukkíni, az összes gyümölcsök. Szeretik a meleget, a
napfényt, termésüket a meleg
évszakban szedhetjük.
Föld: a gyökérnövények,
amelyeknek a föld alatti szárát, vagy gyökérrészét takarítjuk be, ilyenek a retek, a
cékla, zeller, sárgarépa, karórépa, cukorrépa, burgonya, és
hagyma.
Levegő: minden virág, de az
olajos magvak is ide tartozINGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben a járdás dűlőben
kis ház (két helyiség) 4676 m² földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
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 Malomvégen, másfél szobás,
felújításra szoruló összkomfortos ház
1076 m2-es telken sürgősen eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 70/701-59-05.
Békésen a 47-es főút mellett a Táncsics
M. utca 8. szám alatt 675 m2-es telken
háromszobás régi parasztház félkomfortos melléképülettel eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.: 30/ 439-92-62 vagy 414-224.

nak, a len napraforgó, repce.
Víz: ide tartoznak a levélnövények káposzta fajták,
spenót, bazsalikom, rozmaring.
Amikor a Hold belép valamelyik csillagjegybe, ez az
időszak kedvező pl. a levéltermésű növények vetéséhez,
ápolásához és szedéséhez.
Aki a biodinamikus kertgazdálkodással kapcsolatban
többet szeretne tudni, keresse
meg a www.bekesibio.hu honlapunkat.
Dacziné

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

Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás (18 és 14,3 m2),
vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 5,8 millió
Ft. Telefon: 30/48-63-178.
Eladó a Veres Péter téren egy 5. emeleti,
igényesen felújított, kétszobás, erkélyes
lakás. Hőszigetelt falak, új nyílászárók, új
burkolatok, sarokkádas fürdőszoba, új
konyhaszekrény, redőnnyel felszerelt ablakok, az erkélyen előtető. Kertes házra
csere szóba jöhet. Irányár: 5,8 M Ft.(Az ár
alkuképes) Érdeklődni: 70/325-22-18.
Sürgősen eladó ház a Szendrey utcában.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/35-39-534.
Békésen a Karacson negyedik emeleti,

egyedis, erkélyes, 59 m2-es, azonnal beköltözhető kétszobás lakás 6,7 millió Ftért eladó. Érdeklődni: 30/582-11-42.
Eladó 1,5 szobás, összkomfortos, klímás,
felújított, 60 m2-es kockaház rendezett
udvarral Békés, Prágai u. 2 szám alatt.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/340-34-78.
Ház eladó a Gát u. 26. szám alatt. Érd.:
Gát u. 33. vagy 20/59-99-102, 30/42-88104. Irányár: 7,5 millió Ft.

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.
Irányár: 10,5 millió Ft. Megbízható személynek albérletbe is kiadó. Telefon:
30/387-90-31.
Békésen 8 szobás 3 fürdőszobás 206 m2es kertes családi ház 11,7 m Ft irányáron
eladó, esetleg szerény, de tartós bérleti díj
fejében kiadó. Érdeklődni: 20/368-15-46.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

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: JANUÁR 20.

EGY-EGYMILLIÓ JUTOTT A KÉT TAGÓVODÁNAK

Városunk két tagóvodája összesen
kétmillió forint értékű udvari mozgásfejlesztő játékkal gazdagodott az
előző év legvégén. A rossz idő és az
év végi szünet miatt azonban a játékokat a gyerekek még nem vehették
birtokukba, azok dideregve várják a
jó idő beköszöntét.
A Csabai utcai Újvárosi Tagóvoda vezető
óvónője, Bartyik Jánosné lapunknak elmondta,
hogy a hozzájuk került három játék mindegyike uniós minősítésű, kettő fából, egy speciális
műanyagból készült. A játékok nemcsak biztonságosak, de fejlesztik a gyerekek egyensúlyés esztétikai érzékét, valamint kiváló testedzést
biztosítanak.
– Tagóvodánknak egyébként is specialitása
a mozgásfejlesztés - nyilatkozta a vezető
óvónő, hozzátéve, hogy a gyerekek közösségi
érzetének sokat jelentett a várostól kapott
ajándék, hiszen mindannyian nagyon várták
már és úgy élték meg az átadást, hogy „egy
közös ajándékot kaptunk”. A tagóvoda három
csoportjában 64 kisgyermek nevelkedik. Az
egyetlen rossz a jóban, hogy a téli idő miatt
mindeddig még nem tudták kipróbálni az egymilliót érő játékokat: a billenős hintát, a
homokozót és a csúszdás fajátékot.
Hasonló értékben egy másik békési ovi

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

Békésen, a piachoz közel garázs kiadó.
Telefon: 411-586.
Békésen a Piac téren üzlethelyiség kiadó.
20 m2 + tetőtér. Tel.: 70/516-22-05.

Felvételünk előterében és hátul az új, modern udvari játékok, középen a régről megmaradt gumiabroncsok az Újvárosi oviban..

udvari mozgásfejlesztő játékokkal gazdagodott: a Hunyadi téri Tagóvoda nevelői, gyermekei és a szülők örömmel fogadták a városi
költségvetésből kapott két játékot, melyet
Izsó Gábor polgármester, egyben a körzet
önkormányzati képviselője adott át jelképesen
december 19-én.
Sz. K.

„Az aki felhagy a reklámozással azért, hogy pénzt spóroljon meg, ugyanígy az óráját is
leállíthatja, hogy időt takarítson meg” Henry Ford

Ne bízza a véletlenre vállalkozása sikerét! Válassza a Békés, Kamut,
Murony, Tarhos, Bélmegyeren 11 ezer példányban kéthetente megjelenő
Békési Újságot és hirdetése biztosan célba ér!

Apróhirdetések

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dideregve várják a tavaszt az
udvari játékok

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
Malomasszonykertben a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Telefon: 643-553, 20/56-47-186.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
643-460.
Mezőberényben a 6. sz. Laposi kertben
3580 m2-es egybefüggő földterület eladó.
Irányár: 200 e Ft. Érd.: 30/ 439-92-62
vagy 414-224.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
70-80 %-os használt gumiabroncsok felnire szerelve, keleti autóhoz olcsón eladó.
Méretek: 155R13-as. Zsiguli (Lada) alkatrészek ugyanitt eladók. Érd.: 20/88-60-651.
Eladó egy Trabant motoros négykerekű
traktor utánfutóval százezerért, egy motoros kistraktor húszezerért. Egy kétkerekű
125 MZ, és egy Pannónia motorblokk hétezerért. Tel.: 70/588-04-67.

ÁLLAT
Bernáthegyi kutya fedez 25.000 Ft. Érd.:
30/55-91-070.
1 db 250 kg-os hízó és száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma eladó Békésen.
Telefon: 30/433-79-89.
Vadkacsák, japán kakas és tyúkok, óriás
postagalambok, kacagó gerlék eladók.
Békés, Petőfi u. 39.

TÁRSKERESÉS
165/65 67 éves egyszerű nyugdíjas férfi
társat keres egyszerű elvált asszony személyében, akit otthonomba fogadnék. Békés város vonzáskörzetéből. Telefon:
30/585-05-18.

MUNKA
Délutánonként gyermekfelügyeletet és
takarítást vállalok. Érdeklődni minden nap
14 óra után a 20/402-23-39-es számon.
Német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi
munkavállalásra. Tel.: 30/476-93-80.
Vagyonőri végzettséggel, érettségivel,
alapfokú számítógép ismerettel rendelkező átmeneti járadékos 57 éves férfi állást
keres 2009 februárjától. Telefon: 30/54299-54.

EGYÉB
Jó állapotú, régi típusú, árammal működő
„Singer” táskavarrógép sürgősen eladó.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 20/
943-41-13, a délelőtti órákban vagy este
négy óra után.
Gázmelegítő és kisméretű konvektor
eladó: Érd: 30/542-99-54.
Eladó mosogató alá szerelhető hőtárolós
elektromos vízmelegítő Hajdú 10 l-es 10
ezer Ft-ért. 1 db öntvény Lampart konvektor alig használt. 20/258-34-09. Szombat
kivételével.
Márkás Pentium 3 számítógép LCD monitorral eladó 40 ezer forintért. Érdeklődni
lehet a 412-922-es vagy a 70/708-48-57es telefonszámon.
Üzemképes 190 l-es hűtőszekrény, felültöltős automata mosógép, 2 db tv egyben,
vagy külön-külön is eladó. Irányár: 20 ezer
Ft, vagy 10-8-3-2 ezer Ft. Érdeklődni:
20/384-09-87.
Békésen szobabútorok, rekamié, asztalok,
heverők, fotelágy eladó. Érd.: 30/ 439-9262 vagy 414-224.
Páncéltőkés, közepes méretű, barna színű
zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 643-553.

Ágyneműtartós heverő két fotellel eladó.
Ára: 25 000 Ft. Eladó továbbá új teniszháló, régi könyvek, 1db festmény, bakelit
lemezek, bontásból mosdókagyló, csaptelepek, csillárok. Tel: 30/467-13-39.
Eladó egy 15 éves jó állapotú franciaágy.
Irányár 8000 Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Eladó kádra szerelhető fürösztő szék és
Maruthi első-hátsó lámpa. 30/470-54-92.
Gázkonvektor, fali fűtő és fűnyíró eladó.
Telefon: 70/311-99-86.
Eladó egy aranysárga, kétszemélyes rekamié nagyon jó állapotban, 2 db fotel és
egy gyerekheverő, régi típusú konyhaszekrény, régi kerek asztal. Érd.: 20/4779-440.
Egy szilveszterkor elveszett, kék színű női
kerékpár után érdeklődni lehet a 411-866os telefonszámon.
Kézi faragású parasztbútor eladó. Telefon:
634-258.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel (kalap, fátyol, kesztyű)
együtt, vagy külön. Az ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 70/325-2218
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban van. Próbálni kötelezettség nélkül előzetes telefon egyeztetéssel lehet. Érd.:
70/32-11-594.
Kovácssatu, esztergapad és egy horgász
gumicsónak eladó. Tel.: 30/487-82-24.
Eladó két mobiltelefon: egy gyárilag kártyafüggetlen Motorola F3 (jól látható, nagy
számok, hangos menü), és egy színes
kijelzős Alcatel. Telefon: 30/54-29-954.
Kismamáknak szülésfelkészítő tanfolyamok januártól Békéscsabán a Széchenyi
ligeti látogatóközpontban. Természetes
módszerek, gyakorlatközpontú, kiscsoportos tréningek. Érd.: 20/824-33-36.
Textima ipari varrógép és gáztűzhely palackkal eladó. Érdeklődni: 20/886-39-09.
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Új stúdióba költözött
a Torony Rádió

Rácz Attila tulajdonos-üzletvezető lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a költözésre
mások mellett azért volt
szükség, hogy a lakosok, vendégek és műsorvezetők által
könnyebben elérhető legyen
a stúdió, a korábbiaknál tágasabb és rendezettebb körülmények között. A munkálatokat jelentősen segítette,
hogy a rádió partnerei, régi
hirdetői, a vállalkozók önzetlenül melléjük álltak. A
Torony Rádió a hét minden
napján 24 órában az FM 94,4
MHz-en válik valóságosan
hallhatóvá.

sában, a következő lépés új, a
mai körülményeknek megfelelő műsorrend kialakítása, a
szignálpark cseréjével, új műsorokkal. Várhatóan új hangok
is megszólalnak a rádióban.
– A hallgatók valójában
majd ekkor érzékelik a változá-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 19-28. KÖZÖTT
Január 19. hétfő 18 óra
Ökumenikus imahét. Szolgál: Katona Gyula,
református lelkipásztor.
Pünkösdi imaház
Január 20. kedd
Véradások: 8-11 óra között Muronyban a kultúrházban, 12-15 óra között a Békésen a
Nyugdíjasok Házában.
Január 20. kedd 17 óra
Vetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött előadás: Békés megye kultúrtörténeti értékei – kastélyok-kúriák – címmel. Előadó: Szelekovszky
László.
Könyvtár

A Torony Rádió két tulajdonosa: Csurka Péter és Rácz Attilla

Rácz Attila arról is beszélt,
hogy a költözés csak az első lépés a Torony Rádió átalakulá-

sokat, ekkor válik hallhatóvá –
fogalmazott az üzletvezető a
Békési Újság kérdésére. Sz. K.

Díjazza a kultúra és az oktatás
jeles személyeit a Nefelejcs
A városunkban 2006-ban alakult, mások
mellett a Tökmulatságot is jegyző Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület díjat alapított, melyet a békési kulturális élet és az oktatás-nevelésügy legkiemelkedőbb személyiségeinek kíván évente átnyújtani.

Az egyesület tagsága döntése értelmében idén
három személy lesz díjazott, neveiket az egyesület egyelőre titokban tartja. A díjak átadására a Magyar Kultúra Napján, január 22-én kerül sor, 19 órától a kulturális központ Kápolnatermében. Várják az érdeklődőket.

Adó 1 %
A Békési Nyugdíjasok Egyesülete köszöni
azok támogatását, akik adójuk 1 százalékát
nekik ajánlották fel. Az így kapott 14.225 Ftot idős, beteg tagjaik számára tartós élelmiszer
csomag vásárlására fordítottuk. Az egyesület
vezetősége.
A Békés Mezőgazdaságáért Alapítvány
Kuratóriuma köszönetet mond mindazon személyeknek, akik adójuk 1 százalékával támogat-

ták tevékenységét. Az adomány teljes összegét,
61.599 Ft-ot továbbtanuló diákok ösztöndíjára
fordítottuk. Koltay Zsolt kuratóriumi elnök.
A Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete megköszöni mindazoknak, akik felajánlották adójuk 1%-át az egyesületnek. A felajánlott összeget, 5993 forintot
az alapszabályban meghatározott célokra használjuk fel.

Egy nyelvet beszélünk
FÉRFISZAKASZ – KÉREK ENGEDÉLYT BENN TARTÓZKODNI
Mindig csodálattal adóztam katonaviselt
férfiismerőseim történeteinek a Magyar
Néphadseregről, amelyek egy kicsit az
asszonyok szüléstörténeteire emlékeztetnek:
tudniillik nehéz helyzet volt, de túl lehetett
élni, sőt, kicsit hősnek is érezheti az ember
magát utána. Az „átkosban” nemcsak fegyvert szét- és összeszerelni, kézigránátot
dobni, engedelmeskedni, felmosni, dohányozni és káromkodni tanultak meg a vitézek, hanem egy sajátos nyelvváltozatot is.
Egy gyöngyszem az őr kötelmeiből: „ A
fegyverhasználatot meg kell, hogy előzze
fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólításnak.” (Igen, ezt el kell olvasni még egyszer.) És ha elolvasták, még akkor sem
lehet érteni. Csak annyit jelent: üvölts
oda, hogy „Állj!”.

„A teljesítmény jó közepes szinten megfelelt.” Milyen is volt a teljesítmény? Jó, azaz
négyes? Vagy közepes, tehát hármas? Esetleg
csak megfelelt - kettes?
„A hadgyakorlat végrehajtásra került” –
nem végrehajtották, mert aki tehette, nem
csinált semmit. Hasonló terpeszkedő kifejezés a foganatosítást eszközölni és az intézkedést foganatosítani – de hát mennyivel
jelentékenyebben hangzik ez, mint az egyszerű intézkedni.
A vezényszavak közül egy gyöngyszem,
amelyet még a marcona hadfik sem értettek
az alaki kiképzésen: „szakaszonként egy
irányjelző távközre”.
Hadd említsem még meg személyes kedvencemet: „Atomvillanás balról!” – hadd tudja a
honvéd, merre kell fordulni, mielőtt megsül.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Január 20. kedd 18 óra
Ökumenikus imahét. Szolgál: Makovei Róbert,
pünkösdi lelkipásztor.
Baptista imaház
Január 21. szerda 18 óra
Ökumenikus imahét. Szolgál: Papp József, ny.
baptista lelkipásztor.
Pünkösdi imaház
Január 21. szerda 19 órától
Operettgála (részletek az alábbi hirdetésben).
Kulturális Központ
Január 22. csütörtök 18 óra
Szolgál: Nagy József, római katolikus esperes.
Református közösségi ház

Január 22. csütörtök 19 óra
Nefelejcs Díj átadása a Magyar Kultúra Napján.
Színházi előadás: Zalán Tibor „Midőn halni
készült” című drámája a Békés Megyei Jókai
Színház művészei előadásában. Belépés díjtalan.
Kulturális Központ Kápolnaterem
Január 23. péntek 18 óra
Ökumenikus imahét. Szolgál: Katona Gyula,
református lelkipásztor.
Katolikus templom
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Hónapokig tartó átépítési és felújítási munkálatokat követően az óév utolsó napjaiban új stúdiójába költözhetett a Torony Rádió. A város egyetlen rádiója továbbra is a Jantyik utca 21-25. szám
alatti „energiatoronyban” működik, de két emelettel lejjebb, az R-Video egykori stúdiójában.

Január 24. szombat 12 óra
Pótszilveszter a Békés Város Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében.
Nyugdíjasok Háza
Január 24. szombat 18 óra
Ökumenikus imahét. Szolgál: Merényi
Zoltán, baptista lelkipásztor.
Református közösségi ház
Január 25. vasárnap 17 óra
Ökumenikus imahét záró istentisztelet.
Szolgál: Zámbó Zoltán, adventista lelkipásztor.
Baptista imaház
ELŐZETES AJÁNLAT

Újra bál a Karacsban! Február 20-án a Dübögő étteremben. A belépő: 3800 Ft. A zenét a BIBUCZI zenekar szolgáltatja. A belépőket elővételben a Karacs
Tagintézmény titkárságán (Szánthó A. u. 3) lehet
megvásárolni február 3-tól.
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Tisztelt sportszerető békésiek!

Sikeres évet zártak a férfi kosarasok

2009. november 3-án ünnepeljük Dr. Hepp Ferenc születésének századik évfordulóját. A Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum kiállítással kíván megemlékezni e jeles alkalomról.
Tárlatunk azonban túlmutatna ezen az eseményen és mintegy
100 évet fogna át, „Fejezetek a békési sport történetéből – 100
éve született Dr. Hepp Ferenc” címmel.
Helyet kapna a vitrinekben az 1892-ben, Dél-Magyarország
első ilyen jellegű egyesületeként alakult Békési Torna Egylet
(melynek pl. a Bagoly elődjét, a csónakázó pavilont köszönhetjük) anyaga csakúgy, mint Csurgai János gimnáziumi testnevelő tanár, Harmati Sándor atléta, Gyöngyösi Elek kosárlabdaedző és Kállai Jenő testnevelő munkásságának emlékei.
Kiemelten szeretnénk bemutatni Hepp Ferenc emlékezetén túl
városunk egyetlen olimpikonjának, az 1936-os berlini tornászválogatott tagjának, Kecskeméti Gábornak a portréját is.
Megemlékezünk az 1950-es évek diáksportjának eredményeiről,
amikor is éveken át a békési gimnázium csapata nyerte az országos középiskolai kosárlabda-kupát. Kevesen tudják, hogy városunknak világbajnoka is van, az 1995-ös duisburgi világbajnokság 200 méteren győztes kajak négyesének tagja volt a jelenleg
is békési illetőségű Pankotai Gábor. Végezetül bemutatjuk a
ma is a sport élvonalában teljesítő békési kézilabda csapatot.
Kérjük, akinek ilyen jellegű tárgyi vagy szóbeli emléke van,
és azt a kiállítás idejére nélkülözni tudja, illetve szóbeli emlékeit megosztaná a nagyközönséggel, jelentkezzen a Békési
Galériában, a kiállítás rendezőjénél.
Címünk: Békési Galéria, Békés, Széchenyi tér 4., emelet.
Telefon: 06-66-411-943
E-mail: turcsanyi.ildiko@freemail.hu
S. Turcsányi Ildikó régész-történész, a kiállítás szakrendezője

A 2007/2008-as bajnokságot a harmadik helyen
zárták a békési férfi kosárlabdázók, ami a célkitűzésnek megfelelő eredmény volt. A 2008/2009es bajnokságot teljesen átszervezte az MKOSZ.
Központosította az NBII-t Keleti, Közép és
Nyugati csoportra, ami azt jelentette, hogy a
korábbi régiós rendszerben jól teljesítő csapatok
az összevont NB II-re nevezhettek.

Nagy öregek lépnek pályára
Barátságos öregfiúk teremlabdarúgó-mérkőzést rendeznek
január 17-én, szombaton 15 órakor Békésen a sportcsarnokban.
A tervek szerint pályára lép Kiprich József, Koszta János,
Urbán Flórián, Törőcsik András, Véber György, Vincze István
és Zámbó Sándor is.
Budai István, a rendezvény egyik szervezője elmondta, a
magyar öregfiúk válogatott ellenfele a Békés megyei öregfiúk
válogatott lesz. A magyar öregfiúk válogatottban még bizonytalan Détári Lajos, Esterházy Márton és Disztl Péter szereplése.
A Békés megyei válogatottban többek között Hanyecz János,
Árgyelán János, Melis Béla, Szarvas János és Szenti Zoltán szerepel majd. /Forrás: beol.hu/

KÖZÉPKUTÁN, üdülés jog eladó. Irányár: 1,2 millió.
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es,2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:5,3 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti 61 m2-es, 3 szobás lakás
ELADÓ és albérletbe is KIADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren első emeleti, 72
m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik 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, Csallóközi utcában 90 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár:
4,9 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 90 m2-es, 2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi
utcában 220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petőfi utcában 85
m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETŐ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN,
Temesvári utcában 70 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 8,4 millió. • 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. •
BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió.
• BÉKÉSEN, Legelő utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 16,0 millió.

Horgász
szemmel
KÖRÖSÖK KÖRÉBEN
2. RÉSZ
Az előző napi harcsahorgászat után reggel kissé fáradtan
ébredtem. Kérdezgettem magamat, hogy ha ma megyünk,
ismét szerencsénk lesz-e. A
barátomat sem kellett sokat
unszolni, este ismét a szentandrási kis vízen találtuk
magunkat, egy-két új woblerrel együtt. Rajtunk kívül még
három pergető horgász ostromolta a vizet. Előző esti helyekre nem tudtunk beállni,
hiszen már foglaltak voltak.
Kiszemeltünk pár remény teli
állást, a nap lemente után vártunk. Sehol egy felszíni rablás.
Elmaradt az előző esti harcsatánc alattunk, míg a pergető
pecások már viharos tempóban csépelték a vizet. Hallottam is a hatalmas rávágást,
kiabált a horgász társának
segítségért. Komótosan ballagtunk a víz széléig, megkezdtük a pergetést. Sokadjára dobtam a woblert, amikor
újra hallottam: az alattam
lévő pecás megint akasztott
egy jókora halat. Folytatjuk…
Szekerczés Sándor

Békési Újság
– családi magazin

Ez rengeteg új terhet jelentett a csapatnak: magasabb
nevezési díj, megnövekedett
utazási költségek, emelkedett
játékvezetői díjak, drágább
játékengedélyek. A besorolások alapján reálisan az 5-8.
hely megszerzése volt a cél. A
felkészülési tornákon 11 mérkőzésből 9 győzelem és 2
vereség volt a mérleg. Két tornagyőzelem és két második
helyezés jelezte, hogy felkészültek a fiúk a bajnokságra.
A Magyar Kupában a főtábláig jutott a csapat, ahol az NB
I-es Jászberény ellen bukott el
a csapat mindössze 5 ponttal.
A bajnokságot – meglepetésre
– négy győzelemmel kezdte a
csapat. Decemberre a mérleg 7
győzelem és 3 vereség és 4. hely
a bajnokságban. Az előttünk
lévő csapatok közül a Szegedet,
idegenben győztük le. Az elnökség decemberben emelte a csapattal szembeni elvárásokat. A
cél az 1-5. hely megszerzése, ami
az erőviszonyok alapján reálisnak
tűnik. A DEAC, Cegléd, Kiskunfélegyháza és a Szeged tűnik
a legnagyobb riválisnak és bajnokesélyesnek. Igen bő játékos
kerettel rendelkezik Balog
Vilmos edzőnk, így akik kevesebbet szerepelnek az NBII-ben,
a városi és a megyei bajnokságokban kapnak játéklehetőséget.
A szakvezetés komoly gondot fordít az utánpótlás bázis
kialakítására is. Általános iskolai szinten a Karacs Teréz
Tagintézmény a fő bázis. A
gyerekekkel Bányai Péter, Balog Lajos, Balog Vilmos és Hegedűs Ferenc foglalkozik heti
3-3 edzéssel.
Utánpótlás eredményeink:
Dél-alföldi regionális kadet
bajnokságban jelenleg első he-

lyen áll a csapat, megelőzve
többek között a Kecskemét és
Hódmezővásárhely csapatait
is. A megyei bajnokságban a
második, harmadik és a hetedik helyen állnak csapataink.
Az U 12-es bajnokságban a
régió második helyén állunk.

usig tart. Utánpótlás tornák
lesznek Kiskunfélegyházán,
Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, és elkezdődnek a diákolimpiai küzdelmek, valamint a
korosztályos bajnokságok.
Az NB II-es csapat az ősz
folyamán 23 mérkőzést játszott. 16 győzelem és 7 vereség
a mérleg. A felnőtt csapat kerete nem változik, ami jelentős
erősítésnek számít. A vezető
edzői feladatokat továbbra is
Balog Vilmos látja el.
A csapat köszönet mond
Békés Város Önkormányzatának, valamennyi segítőjének

A keret tagjai, zárójelben az ősszel szerzett pontok: Madaras János
(320), Korcsog György (187), Nagy Ádám (186), Szalay Krisztián (185),
Varga Imre (161), Horváth Róbert (139), Oláh Zsolt (136), Szekeres
József (134), Beregi Gábor (101), Takács Imre (88), Baukó Ferenc (65),
Orgován Gyula (26), Bányai Péter (11), Farkas Gergő (11), Dobi Gábor
(10), Bondár Péter (4), Bodnár Gábor (2).

Az Országos Kenguru Kupán
minden korosztályban versenyzünk, és a dobogós helyen
vagyunk. A kadet korosztály
Aradon megnyerte a nemzetközi Csiky Kupát. Az U 12esek Békésen szerezték meg a
Karacs Kupát a román első
osztályú Marosvásárhely csapatával szemben.
Köszönet illeti a szülői közösséget, akik több mint 300
ezer forinttal segítették a gyerekek versenyeztetését. Köszönet a Karacs Teréz Tagintézménynek is, akik a gyerekek edzéskörülményeit és versenyeztetését segítik.
Mozgalmasnak ígérkezik a
tavaszi folytatás is, hiszen január 10-én megkezdődik az
NBII-es bajnokság, amely júni-

és szurkolójának a támogatásért, Dr. Püski László elnöknek a remek csapatmunka
hátterének megteremtéséért.
A békési kosárlabdázók nevében minden békési polgárnak jó egészséget, sikerekben,
boldogságban, anyagiakban,
szeretetben gazdag újesztendőt kívánunk.
Takács János, ügyvezető elnök

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
Megjelenik:
1994. évtõl, minden második héten
Főszerkesztõ:
Szegfû Katalin
Hirdetésszervezõk:
Dancs Ildikó 20/916-48-46
Vad Péter 20/93-51-683
Postacím: 5630 Békés, Pf. 61.
E-mail, Web cím:
bekesiujsag@globonet.hu

Az óév utolsó napjaiban – tekintettel a hosszúnak ígérkező igen hideg időre - a
városvezetés kérésére a Békési Önkéntes Tűzoltó Egyesület feltöltötte a piac
melletti jégpályát. Az ismétlődő vandál rongálások miatt időnként rá kell tölteni a pályára, így biztosítható a gyerekek csúszkálása. A rendet a Polgárőrség,
járőrözése részeként igyekszik biztosítani.

Telefon: 30/432-2030
Kiadó: Családért Alapítvány
HU ISSN 1218-4241

