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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Halálra gázolták Heroldot
2. oldal
Tudósítás a KÉSZ báljáról
4. oldal
Pocsai néni 101 éves
4. oldal
USZODA NYITVA TARTÁSA:
– kedd, csütörtök 6-20 óra
– hétfô, szerda, péntek,
szombat 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBRUÁR 6-13.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
FEBRUÁR 13-20.
Levendula Patika (Csabai u.)
FEBRUÁR 20-27.
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.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

Egyre több a munkanélküli
Az álláskeresők száma egytizeddel emelkedett, míg az állásajánlatok száma ötödével csökkent 2009-ben – ismertette a friss
adatokat lapunknak adott interjújában Sódar Attila, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békési Kirendeltségének
vezetője. Jelenleg 2100 regisztrált álláskereső van Békésen.
– Milyen évet zárt a város a munkaügyi helyzetet illetően?
– A gazdasági válság nagyon éreztette a hatását körzetünkben is. Az álláskeresők száma 2008-hoz képest 10 százalékkal nőtt, míg az állásajánlatokból 2022 százalékkal kevesebb futott be hozzánk. Korábban azt mondtuk, hogy a
legveszélyeztetebbek a szakképzetlenek,
hogy elveszítik a munkájukat, mostanra
kiderült, hogy sok szakképzett is utcára
került. (Táblázatunkat tekintsék meg a
3. oldalon – a szerző) Minden korábbinál
több elkeseredett ember fordult meg a
kirendeltségen, ez szinte mindennapos.
– Nekik mit tudnak ajánlani?
– Vannak mentoraink, tanácsadó,
közvetítő kollégáink, akik személyre
szabott tanácsadással állnak az ügyfelek, kiemelten a hátrányos helyzetű, vagy a válság miatt munkájukat
elveszített emberek rendelkezésére.
Segítenek megtalálni a megfelelő ellátást, állást ajánlanak, vagy átképzést javasolnak. Legfontosabb cél a
mielőbbi elhelyezkedés. A jó eredménnyel működött „Út a munkába”
program sokaknak adott legalább
időlegesen munkát közcélú foglalkoztatottként. Közel hatszázan kapcsolódtak be, ami nagyon magas adat. A

program idén is folytatódik. További
számos programunk fut. Például a 35
év alattiaknál támogatjuk az általános iskola elvégzését. Tavaly októberben 17 fő kapcsolódott be a képzésbe,
a legkitartóbbak márciusban már
elvégzik a nyolcadik osztályt, így
jobb eséllyel szállnak harcba a munkáért. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program 1.1.1, 1.1.2, és 1.1.3
projektjei mind a hátrányos helyzetű
álláskeresők, és megváltozott munkaképességű személyek támogatását
célozza. Komplex szolgáltatás nyújtással, ami tanácsadás, átképzés,
támogatott munkába helyezés, személyre szabottan segíti a válság
miatt munkájukat elvesztőket.
– Fontos feladatuk a vállalkozókkal való kapcsolattartás. Mennyire
eredményes ez a munka?
– Szoros kapcsolatban állunk a foglalkoztatókkal, vállalkozókkal. Tavaly
munkahelyőrző pályázatokon a decentralizált alapból negyven, más
programokon közel kilencven munkahelyet sikerült megőrizni. Ezek általában bértámogatást jelentenek. Ilyen
programok is indulnak idén, már
ebben az évben is van érdeklődő vállalkozás.
Folytatás a 3. oldalon

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JANUÁRI ÜLÉSÉRŐL

Forgalomváltozás az uszoda utcájában

Püski Sándor nevét viseli
mostantól a könyvtár
HÁRMAN KAPTÁK MEG IDÉN IS A NEFELEJCS DÍJAT

Lélekemelő, magas színvonalú rendezvényen vette fel Dr.
Püski Sándor könyvkiadó nevét immár hivatalosan is városunk
könyvtára. A Békésen született legendás hírű könyves szakember néhány hónapja hunyt el, kilencvenkilencedik születésnapját már nem élhette meg.
Életének további fordulatait, munkásságát a február 6-i ünnepség során
Erdősné Sági Mária könyvtárigazgató,

sületének igazgatója méltatta.
– Nagy megtiszteltetés Dr. Püski
Sándor könyvkiadó nevét felvenni, ün-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Lapunk
tartalmából

A könyvtár idéntől Dr. Püski Sándor könyvkiadó nevét viseli. A felvételen Erdősné Sági
Mária könyvtárigazgató ünnepi köszöntő közben (balra). Az első sorban a díszvendégek, mások mellett Püski István, a névadó fia és kiadói munkásságának folytatója.
További fotók: www.bekesiujsag.hu.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő
és Zentai Péter László, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egye-

nepségünk tisztelgés a könyves szakma
legendás alakja előtt – mondta az igazgató asszony.
Folytatás a 4. oldalon

Kerékpárfesztivál lesz Békésen

Egy frissiben megalakult civil szervezet kezdeményezésére
sport és turisztikai jellegű nyári rendezvény körvonalazódik
Legutóbbi ülésén a békési képviselő-testület tárgyalta a csak időseket, hanem fogyatékoso- városunkban. Az I. Békési Kerékpárfesztivál részleteiről a
közfoglalkoztatásról szóló 2009-es beszámolót. A rendelke- kat is ellátna nappali intézmény- napokban tartották az első megbeszélést azoknak a részvétezésre állási támogatásban részesülőknek először február- ként a Dózsa György utcai Idősek lével, akik szeretnének bekapcsolódni a szervezésbe.
Klubja. A fenntartó Békés Városi
ban indítottak foglalkoztatást, amelynek minimális ideje 90 Szociális Szolgáltató Centrum
A még bírósági bejegyzés alatt álló szerint. Az I. Békési Kerékpárfesztivállal
nap. A teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak a ettől a normatíva bevételek növe- Fenntartható Térségért Alapítvány kife- szeretnék csökkenteni Gyula és Békésminimálbért kaphatták.
kedését várja. Az ajtók és küszö- jezetten a kerékpárfesztivál megszerve- csabai turisztikai fölényét városunkkal
Munkabérük 95 százalékát az
állam finanszírozta, a többit a város.
A dologi kiadásokhoz az állami költségvetés nem járult hozzá. Az 582
közfoglalkoztatott 70 százaléka férfi.
A közfoglalkoztatás szervező és
koordinációs feladatait az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Műszaki Osztályán
keresztül látta el. A LISZ Kft irányításával kiemelt tevékenységek voltak: járdalap-készítés, átrakás, új járdasorok kiépítése, zártcsatornák
készítése, csapadékárkok tisztítása,

kézi és gépi kaszálás, veszélyes fák
kivágása, nyakazás, általános közterület-takarítás, főnyírás, sövényvágás, városi növények gondozása,
utak karbantartása, kátyúzása. A
program idén folytatódik.
Döntött arról is a testület, hogy
mivel az uszoda megnyitása miatt
megnőtt a forgalom a Mátra utcán,
ahol a burkolat szélessége csak 3,5
méter, ezért azt egyirányúvá minősítették a Tátra és a Vág utcák közötti szakaszon, a Vág utca irányába.
A tervek szerint a jövőben nem

bök cserélje, a mellékhelyiség akadálymenetesítése az előzetes számítások szerint 1,2 millió Ft-ba
kerül, ezzel szemben az éves normatíva növekedés közel négymillió Ft. Az intézmény ezután is a
mostanival azonos, 45 személyt
lenne képes befogadni.

BÉKÉSI ÚJSÁG
az interneten

www.bekesiujsag.hu
Hírek, interjúk, fotók

zésére jött létre. Elnöke Gyebnár Péter, a
Polgármesteri Hivatal pályázatírással
foglalkozó munkatársa. A leendő fesztivált július végére tervezik, akkorra, amikor nagyszabású ünnepségen átadják a
Békés-Békéscsaba kerékpárút befejező
szakaszát. Ehhez kapcsolódna a kétnaposra tervezett I. Békési Kerékpárfesztivál, amelyet színvonalas, elismert és
sokakat vonzó családi programként képzelnek el. Amennyiben anyagiak lesznek
rá, egy Guinness rekord kísérlet is elképzelhető, emellett sportversenyek, szakmai konferencia, kiállítás és bemutató
színesíti a programot, a mostani tervek

szemben.
A kerékpározás közel állhat a helyiekhez, akiknek hatvan százaléka rendszeresen kerekezik, és mint ismert lehet, a
város eddig háromszor nyerte el a „Kerékpárosbarát Település” címet. Ennek
is köszönhető, hogy idén márciusban
Békésen alakulhat meg a Kerékpárosbarát Települések Szövetsége.
Aki szeretne bekapcsolódni, ötleteivel, munkájával segíteni a fesztivál szervezését, Gyebnár Péter mellett a kulturális központban Koszecz Sándort, vagy
a Vállalkozói Centrumban Domokosné
Bartyik Mártát is keresheti.
Sz. K.
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Szolgálni a várost és lakóit
INTERJÚ SZALAI LÁSZLÓ KÉPVISELŐVEL
– Hogyan éli meg a kormánypárt helyi vezetőjeként,
az országosan vezetés, helyben
ellenzékiség kettőségét?
– Mindig is azt mondtam,
hogy a helyi vezetőknek
Békés fejlődésének érdekében
kell felhasználniuk a megyei,
országos kapcsolataikat. Ennek sikerességét mutatja az elnyert állami támogatások
nagy száma. Az elmúlt 3
évben több mint 3 milliárd
forint állami támogatás érkezett az Önkormányzathoz, a
vállalkozókhoz és a civil szervezetekhez. Ehhez jó pályázatírók kellettek és jó lobbi tevékenység. Így érkezett több
száz millió forint a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskola korszerűsítésére, uszoda megépítésére, útaszfaltozásra stb.
Egyébként a cikk elkészítésével egy időben kaptam telefont, hogy minden akadály
elhárult a Békés-Békéscsaba
kerékpárút befejezése elől.
– Ön szerint minden rendben van Magyarországon, jó
irányba mennek a dolgok?
– A gazdasági válság miatt
mindenkinek nehezebb lett.
Ezen csak munka biztosításával lehet változtatni. Magyarország gazdasági helyzetét
döntően befolyásolják a Nyugat-Európában, elsősorban
Németországban zajló gazdasági folyamatok. Utóbbi magyarországi kulcsszerepe külgazdasági jelentőségével magyarázható. A magyar áruimport 25%-a, az áru export
27%-a, a külföldi működőtőke-állomány 25%-a köthető
német vállalatokhoz. Ha ott
elkezdődik a fellendülés, akkor
nálunk is új munkahelyek jönnek létre, lesz kereslet. Ehhez a
vállalkozásoknak, beruházásoknak többletforrásra, hitelekre, jelentős állami, pályázati
pénzekre lesz szükségük. A
vállalkozók, lakosság adóterheit mind helyi mind országos
szinten a bürokráciával egy
időben csökkenteni kell.
Fiatalok munkához jutását a
munkaerőpiac igényeihez igazodó képzéssel kell segíteni.
– Mint közgazdász, hogyan
ítéli meg a város pénzügyi
helyzetét?
– Az önkormányzatnál egyszerre van pénzhiány és pazarlás. Nem jut elég pénz az
intézmények fenntartására, de
ezzel egy időben tízmilliók

folynak el például budapesti
ügyvédi irodára, sikerdíjra, be
nem adott pályázatok terveire,
„szakértőkre”. Pataki István
adósság nélkül adta át a város
vezetését. Azóta a hitelállomány elérte a 300 millió
forintot és idén újabb 100 milliókra lesz szükség. Hitelből
fizetik ki az előzőek törlesztő
részleteit, mert a visszafizetésnek nincsenek meg a forrásai.
A beruházások nem tudják
ezt kitermelni, sőt csak viszik
a pénzt. Az uszoda éves vesztesége elérheti az éves 35-40
millió forintot.
– Ez az ön véleménye.
Közben azonban a város fejlődik, új létesítmények valósulnak meg. Erről mit gondol?
– Az nem átgondolt fejlesztéspolitika vezetett a város
eladósodásához. A beruházások állami támogatásból és
hitelből valósultak meg. Az
inkubátorház 150 millió Fttal, az uszoda 140 millió Ft-tal
növeli az adósságot. Hitelekből presztízs beruházások
valósulnak meg, de leállt az
útalapok építése, aszfaltozása.
Ráadásul a Békés-Mezőberény
kerékpárút végig repedezett,
a kikötőnél az utat elmosta a
víz, az uszodánál tervezési hiányosságok derültek ki.
– A kötvénykibocsátás viszont jelentős bevételeket hozott, hozhat.
– Ez igaz, de aki csak a bevételt nézi, az rövidtávon gondolkodik. Ha valaki svájci frank
alapú hitelt vett fel, annak tudnia kell, hogy árfolyam- és
kamatkockázattal is számolnia
kell. Az előbbit a törlesztő részletek megnövekedésben már
sokan tapasztalhatták. A
kamatterhek növekedésével, a
svájci jegybank kamatemelései
miatt a jövőben komolyan kell
számolni. Békés 2 milliárd Ftnyi kötvénye jelentősen megterheli a jövőbeni költségveté-

seket. A problémát még fokozza, hogy a város vezetése most
feléli a kötvények hasznát, nem
teremti meg a visszafizetés feltételeit.
– Hogyan látja a város
jövőjét?
– Békés büszke lehet az
elmúlt 10-15 év eredményeire.
Sok területen jelentős fejlesztések valósultak meg, de a továbblépéshez a városvezetés
gazdálkodásának, szemléletének gyökeresen meg kell változnia. Az adósság felhalmozását meg kell állítani. A város
vezetése a hiányzó forintokat
ne az adók drasztikus emelésével szedje be. Ha kevesebb
pénz folyik el, akkor kevesebbet kell elvenniük az emberektől. Ez a városvezetés évente
250 millió Ft-tal többet vesz el
a város lakóitól, mint elődje.
Ez családonként 50 000 forintot jelent. Békés akkor tud előrelépni, ha új munkahelyek
jönnek létre, ehhez a városvezetésnek csökkentenie a kell a
vállalkozók adóit, adminisztrációs terheit. A kommunális adó
is kevesebb lehet, ha a szelektív
hulladékgyűjtést kiterjesztenék az egész városra. Ha jó a
gazdálkodás, akkor jut pénz a
hagyományos rendezvényekre,
sportra, az oktatásra, a civil
szervezetek támogatására.
– Ön mindent elolvas, mindenhez hozzászól a testületi
üléseken. Honnan az energia
ehhez?
– Ha egy képviselő felelősséggel akar dönteni a város
lakóinak sorsáról, akkor felkészültnek kell lennie, nem elég
az ülés előtt átlapozni az előterjesztéseket. Egyébként két
diplomám van és 16 éves képviselői tapasztalattal rendelkezem, utána néznek a problémáknak, a lakosság véleményére is támaszkodom.
– Mondana néhány szót
családjáról, hobbijairól?
– Nekem is, mint minden
vállalkozónak sokat kell dolgoznom. Az üzlet mellett
műszaki oktatóként is találkozhatnak velem. A szabadidőm jelentős részét elviszi a
társadalmi munka, a képviselői feladatok. Sokan keresnek
meg a problémáikkal. Mivel
régebben sportoltam, így szívesen nézem az ilyen műsorokat. Lassan a 30 éves házassági évfordulóra kell készülnöm.
Két fiam még tanul.

Heroldot, a város kutyáját
halálra gázolták
Mély fájdalommal tudatja az
„ESÉLY” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület,
hogy néhány nappal ezelőtt,
egy szomorú vasárnapon lakossági bejelentés alapján találtak
rá a Fürdőhöz közeli egyik utcában halálra gázolva arra a
híressé vált kutyus tetemére,
akit szinte mindenki Heroldként ismert Békés városban.
A helyszínen fékezésre utaló nyomokat nem találtak, így
nagy bizonysággal gyorshajtás
áldozata lett. Néhány éves
utcai élete szörnyű módon
véget ért.
„Heroldunk! Lelkünkben

örökké élni fogsz, sosem feledünk, nagyon szerettünk! Búcsúzunk tőled mi állatvédők,

és az a több száz kétlábú jó barátod, akiknek annyi örömet
okoztál a mindennapokban!”

Közgyűlés a Cukorbetegek
Egyesületénél
Éves közgyűlését tartotta a
napokban a Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete.
A Nyugdíjasok Házában
megtartott rendezvényen Balogh Imre egyesületi elnök beszámolt a 2009-ben végzett
munkáról. Elmondta, hogy
több alkalommal egészségügyi szakember tartott hasznos és tanulságos előadást a
cukorbetegek problémáiról a
havonkénti klubfoglalkozáso-

kon. Később ismertették az
egyesület pénzügyi helyzetét,
és idei programterveit.
A közgyűlésen részt vett
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő és alpolgármester
is, aki beszámolt a város
helyzetéről. Elmondta, hogy
az elvonások miatt a város
nehéz anyagi helyzetben van,
ennek ellenére továbbra is
támogatni fogja a civil szervezeteket az önkormányzat.

Idén is több millió forintra
lehet pályázni a szervezeteknek, emellett a város a Libazug utcai Nyugdíjasok Házának és a Kispince utca 44.
szám alatti „Népi lakóháznak” a fenntartási költségeit
is magára vállalta.
A közgyűlést baráti hangulatú ebéddel zárták le a Békési
Cukorbetegek Életmód Egyesülete tagjai.
Szűcs Gáborné, civil koordinátor

A Szent Lázár Alapítvány létszámleépítésének hátteréről
Előző lapunkban már írtunk róla röviden, hogy
január 22-én munkatársainak közel felétől volt
kénytelen megválni a csökkent munkaképességűek, köztük pszichiátriai gondozottak foglalkoztatását végző Szent Lázár Alapítvány azt követően,
hogy az illetékes minisztérium csak nagy elvonások mellett támogatja tovább foglalkoztatásukat.
A leépítést lapunknak
Gyetvai Gellért, a Szent Lázár
Alapítvány igazgatója megerősítette, és a háttérről elmondta, hogy tavaly decemberben még változatlan támogatási feltételeket helyezett kilátásba a szaktárca.
– Ehhez képest január 19én email-ben értesítettek bennünket, hogy csak az egyharmadát támogatják az egyébként már korábban elfogadott
keretnek. Gyakorlatilag olyan
helyzetbe hoztak bennünket,
hogy két lehetőség közül
választhattunk: vagy az egész
alapítvány bezár, vagy drasztikus leépítéssel fenntartunk
egy olyan létszámot, amely tovább működteti (106 főből
mintegy 54 fő marad csupán),
abban a reményben, hogy évközben, akit csak tudunk és
lehetséges, visszaveszünk. Ter-

mészetesen csak abban az
esetben, ha az állam illetékes
szerveinél el tudjuk érni, hogy
elismerjék, ez jogtalan helyzet, és mérséklik az elvonást.
Ez az egyetlen reményünk.
Gyetvai Gellért elfogadhatatlannak tarja, hogy pont
azzal a réteggel járnak el a
legkönyörtelenebb módon,
akik a legrászorultabbak, akik
közül többen a tönk szélére
kerültek lelkileg, egészségileg
és anyagilag is. Ugyanakkor

ezek az emberek valóban tenni akartak a helyzetük jobbá
tételéért, nem segélyt vártak.
Ebben az esetben „bűnük”
csupán annyi, hogy dolgozni
akartak.
Lakatos Gyula – Szegfű Katalin

Az ügyben a napokban
nyílt levelet írt a miniszterelnöknek Erdős Norbert
országgyűlési képviselő,
melyben vázolja a drasztikus elvonások miatt kialakult családi és egyéni tragédiák súlyát. Leírja, hogy a
szférából hiányzó mintegy 3
milliárd forint annyi, hogy
csak a minisztériumokban
és nagy veszteséges állami
vállalatok prémiumainak és
plusz adómentes kiegészítéseinek a töredékéből megoldaná emberek ezreinek az
egész éves sorsát. Kéri a
miniszterelnököt, ne engedje szétzúzni a szociális foglalkoztatás működő rendszerét, tönkretéve ezzel családok ezreit, hanem helyezzék vissza az elvolt összeget.
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Egyre több a munkanélküli
Folytatás a címoldalról
Megjegyzem, hogy tavaly
nőtt a vállalkozásukat felszámolni kénytelen kisvállalkozók
száma. Igyekszünk visszavezetni őket is a munka világába.
– Bíznak-e még az álláskeresők az átképzésben?
– Általában elmondható,
hogy minél magasabb végzettsége van valakinek, vagy minél
több szakképzettsége, annál
nagyobb az esélye a munkaerőpiacon, ezért igen, az átképzéseknek is van fontos szerepük a
helyi munkaerőpiacon. Ezekkel igyekszünk a munkáltatói
elvárásoknak eleget tenni,
vagyis a munkáltatói igényeknek megfelelően képezni.
Nőknek a kereskedelem,
egészségügy, adminisztráció a
három fő terület, férfiaknak a
fémipar és az építőipar. 2009ben 140-en vettek részt a
kirendeltség településeiről (Békés mellett Kamut, Murony,
Tarhos és Bélmegyer is ide tartozik) átképzésben. Ebben az
évben is indulnak támogatásunkkal átképzések, melyekről
kirendeltségünkön kaphatnak
az érdeklődők tájékoztatást.

– Mit vár az alkalmi munkavállalói kiskönyv megszűnésétől?
– Április elsejével a „Kék”
kiskönyv megszűnik, helyet-

te egyszerűsített munkaszerződést kell kötni. Ezt a foglalkoztatónak az APEH felé
elektronikusan kell jeleznie.
Fontos, hogy a munkaügyi
kirendeltségeken a kék könyvet június 30-ig le kell záratni. A változtatástól azt
várom, hogy több bejelentett
munkaviszony lesz, hiszen a
közteherjegyek megszűnésével a járulékok a rendes munkaviszony járulékaival fognak
megegyezni. A változással
kapcsolatosan kollégáim is
nyújtanak részletesebb tájékoztatást.

Je g y z e t

– Mikorra várható a kirendeltség bővítésének befejezése?
– A kirendeltség épülete
még ebben az évben átalakul. Az alsó szinten marad
egy nagy, ügyfélbarát, öninformálódási
lehetőséggel
bíró ügyféltér, míg a támogatásokkal, átképzéssel foglalkozó ügyintézés a felső
szinten kap helyet. Az átalakítással európaibb, az ügyfeleink, partnereink elvárásainak megfelelőbb munkaügyi
kirendeltség működik majd
Békésen.
Szegfű Katalin

Regisztrált álláskeresők száma Békésen 2009. december végén
Nők: 974
Férfiak: 1126
Összesen: 2100 fő
Ált. isk. végzettség nélkül
62
17-20 éves
Ált. iskolát végzett
698
20-25 éves
Szakiskolát végzett
65
25-30 éves
Szakmunkásképzőt végzett
741
30-35 éves
Gimnáziumi végzettséggel
200
35-40 éves
Szakközépiskolát végzett
211
40-45 éves
Technikumi végzettséggel
63
45-50 éves
Főiskolai végzettséggel
48
50-55 éves
Egyetemi végzettséggel
12
55-60 éves
60 év fölött

118
352
311
331
282
211
216
193
82
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Nemzetközi vendégek Új helyre költöztek
jönnének uniós pénzből az önkéntes tűzoltók

A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat pályázatot nyújt be az „Európa a Polgárokért” Program
2007-2013 keretén belül a
„Testvérvárosi polgárok találkozója” elnevezéssel az illetékes brüsszeli hatósághoz. A
pályázat révén lehetőség nyílik
arra, hogy a Madzagfalvi Napok idején, és az azt megelőző
héten a két testvérvárosból,
Gyergószentmiklósról és Magyarittabéból összesen 30 hátrányos helyzetű általános iskolás diák és angol szakos peda-

gógus érkezzen a kultúrák
közti párbeszéd kiszélesítése,
és csere-diák program hosszú
távú folytatása érdekében. A
pályázat végső célja, hogy testvér-településeinkkel együttműködve Békés város gyermekeit
is viszont hívják Gyergyószentmiklósra és Magyarittabére, hogy megismerjék az ottani szokásokat, kultúrát, és
biztosítva legyen a baráti kapcsolatok kialakításának lehetősége. A pályázaton a város
1525000 Ft-ot igényel, saját
erő nem kell.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy határozott,
hogy a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezését február elsejétől a Petőfi
utca 35. szám alatti ingatlanban biztosítja. A változtatást
az egyesület kérte, lévén,
hogy régi helyén, a Petőfi utca 24. szám alatt egy ideje a
Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működik. A két szervezet nem tud
egymással együttműködni, az

ingatlan közös használata tárgyában megállapodni. A
határozat értelmében a Petőfi
utca 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant
az önkéntes egyesület térítésmentesen használhatja, de a
közüzemi díjakat (víz, villany,
gáz) fedezni köteles és az épület állagának a megóvása is a
feladata. Amennyiben a város
az ingatlant értékesíti, 60
napon belül köteles visszaszolgáltatni.

VARÁZSKALÁCS
PÉKSÉG BOLTJA
HÁZIAS ÍZEK

Kenyér, pogácsa,
édes és sós
péksütemények
nagy választékban.
Kávé, üdítô.
ELÔRENDELÉST FELVESZÜNK.

Telefon:

20/264-34-39
Nyitva tartás:
hétfô-péntek: 6-18 óra
szombat: 6-12 óra
Békés, Piac tér 5.
(a gyógyszertár
parkolójával szemben)

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Balázs Sándor
(85 évesen), Hégely Lajos
(71), Fekete Imre (80, Kamut), Csökmei András (61),
Illés Mihályné (51), Szűcs
Mihály (71), Varga Gergelyné (83, Bélmegyer), özv. Ko-

csor Ferencné (86), Lakatos
Jenő (53), Ladányi István
(79), Telekdi Lajosné (88),
Római Antal (75).
Nyugodjanak békében!

Ember
Pálmai
Tamás

Elgondolkodtam a cím
kiválasztásán. Először tetszett, majd túl tágnak, túl
bombasztikusnak tűnt, végül mégis ennél maradtam.
Hiszen rólunk van szó tulajdonképpen. És mi ilyenek vagyunk. Örök vitát
gerjesztő, mégis mindig
békességre, boldog révre,
örömre, szeretetre, váratlan
szép szerelemre, társra, barátságra ácsingózó teremtmények. Élő és érző lények,
kik előbb felsorolt csupa
pozitív tulajdonságaink birtoklása, használatuk lehetősége, és csupa jó utáni
vágyakozásaink közepette
olykor mérhetetlenül gonoszak, aljasak, elvetemültek
is tudunk lenni.
A társadalmi élet, a
művészetek – így az irodalom is – örök témái lennénk, tehát bármikor előránthatók, ha a sors úgy
hozza, vagy ha a pillanatnyi
helyzet úgy kívánja. Most
mégis különleges aktualitása van a dolognak. Választások közelednek, a kampány – az egyre gyomorforgatóbb – teljes gőzzel zajlik, most már nyílt színen,
elősodorva az eddig is búvópatakként már létező,
egyre dagadó rossz, pejoratív értelemben vett politika
minden rejtett szennyét.
Annak idején, mikor a
Tiszát lepte el a ciános ár,
szó nélkül tudtuk és tettük
a dolgunk. Nem fintorogtunk a forgatag hozta szemét láttán, nem fordítottunk hátat, mondván, hogy
majd a szőke folyónk magától megtisztul, nélkülünk is
akár, hanem cselekedtünk,
és magunk csináltuk a rendet. Ezt kell tennünk ma is.
Hisz behunyt szemmel,
süket fülekkel, minden szórólap, plakát, beledumálás,
magyarul minden süketelés,
sziréndal hallgatás, butítás
nélkül felérjük maradék józan paraszti eszünkkel,
hogy ütött a cselekvés órája.
Ami itt folyik – immár évtizedes léptékben mérve –

tovább nem folytatható,
nem megengedhető. Rabok
tovább már tényleg nem
lehetünk, főleg saját hazánkban nem. Vigyázó szemünket most ne Párizsra
vessük, a tükörbe nézzünk
helyette, s ha ott hús, vér s
lélek alkotta ember ki
szembenéz, tán van még
remény. Aztán tartsuk ezt a
tükröt a hatalmat ma bitorlók, minket lelki restségbe,
testi és szellemi nyomorba
dönteni akarók elé és látni
fogjuk a semmit, s csak csodálkozunk, hogy hová lettek azok kiktől eddig függeni voltunk hajlandók,
vagy kiktől féltünk netán.
De tartsuk ezt a csodálatos
szerszámot azok elé is kik
jelölt, vagy önjelöltként a
Kánaánt, a Paradicsomot
ígérik nekünk, s a csillagokat is lehoznák az égről
kedvünkért. Persze, ha elhinnénk ennyi balgaságot.
Tartsuk eléjük a foncsort.
Ha embert látunk, szép,
komoly fiút, mosolygó
leányt, megnyugodhatunk.
Ő a miénk.
De éberség lelkeim, hisz
megtanították, hogy az ellen sosem alszik. Ne szép
szava, fondorlata, ruházatja,
viseletje, méze, máza és kelleme, csodálatos bók illeme
legyen mi édes tőrbe csalja
ikszelgető kis kacsónk.
Nem vagyunk mi trójai faló
falók, minden csalit benyalók, csak egy rettenetes történelmi bujakórból ébredő
magyari törzs ágacskái, rügyecskéi, icipici, de értelmes
magyarkái emberiségünk
nagy fájának.
Azt válasszuk ki hálóját
nem zsákmányleső pókként
szövi, hanem ki azért végzi a
sziszifuszi munkát mert
előbb nekünk akar halat
fogni, majd megtanít halászni, aztán nekünk adja a
hálót. Ily módon lassan mi is
arra ébredünk, hogy mesterei leszünk e szép ténykedésnek, sőt már mi is eszközkészítőkké váltunk, s már mi
is tanítunk másokat tovább.
Hát emberek, ez lészen
majd az igazi Kánaán, a
valódi Paradicsom, mert
ezt saját kezünkkel építettük, saját akaratunkból, de
a Jóisten segítségével. Úgy
legyen, hogy megérjük ezt.
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VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIRDETMÉNYEI
A LISZ Kft. bérbeadásra meghirdeti a Békés, Petőfi u.
21. sz. alatti 240 négyzetméteres műhelyépületét (volt
nyomda épülete) a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel
együtt (iroda, raktár, vizesblokk).
Érdeklődni lehet a LISZ Kft. irodájában lehet személyesen
a fenti cím alatt, ahol egyúttal a bérbeadó helyiségeket is
meg lehet tekinteni.
Ajánlatokat legkésőbb 2010. február 28-ig kell eljuttatni a LISZ Kft.-hez.
Postacím: LISZ Kft., 5630 Békés, Pf.: 88.

A napokban ünnepelte 101.
születésnapját Békés második
megidősebb embere, Pocsai
Istvánné. Zsófi nénit az Arany
János utcában gyermekei, unokái, dédunokái mellett a város
nevében Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert
országgyűlési képviselő, alpolgármester is köszöntötte, megajándékozta. Az idős asszony a
kemény munkát és az örökös
mozgást tartja éltetőnek. Ma is
minden érdekli, imád például
keresztrejtvényt fejteni.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Évszázadnál is idősebb

Pocsai Istvánné a születésnapi
tortával. További felvételek a
www.bekesiujsag.hu oldalon.

Ennyien még sosem voltak
a KÉSZ bálokon – mondta
köszöntőjében Dr. Pálmai Tamás, a szövetség helyi elnöke.
Az idei rendezvényen, új helyszínén, a Sportcsarnokban,
több mint 340-en jelentek
meg. Rengeteg meghívott vendég tisztelte meg jelenlétével a
bált: lelkészek, politikusok, a
megyei közgyűlés három tagja, tanintézmények és más
intézmények vezetői, helyi
vállalkozók, gazdák, orvosok.
A bál fővédnöke Kiss-Rigó
László, Szeged-Csanádi megyés püspök volt. Az ünnepi
műsort a Belencéres Néptáncegyüttes és a Fregolina
Tánc Klub táncosai, valamint
a hagyományőrző népi metál
zenét játszó Palmetta együttes
adta, az est folyamán a Bibuczi
szolgáltatta a talpalávalót.
Az szervező Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
tavaly is sokat jótékonykodott,
vett részt a város kulturális
életében, nem utolsó sorban
éppen az eggyel korábbi bál
bevételéből. Például társszer-

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

BÉKÉS

Új helyszínén is siker volt a KÉSZ bálja

vezője volt a zenei napoknak, a
keresztállításnak a Honfoglalás
téren, a „Békés bemutatkozik
Debrecenben” kiállításnak. Segítette a gyerekeket: 80 fogyatékkal élő gyermekhez, 40 bélfenyéri árvához, 500 békési
rászorulóhoz jutott el a KÉSZ
Mikulás.

A bál jótékonysági jellegű,
a bor és pálinka valamint
képzőművészeti aukció révén. A művészek közül Várkonyi János, Szeverényi Mihály, Hevesi Ferenc, Csuta
György, Horváth Hajnalka,
Kis Anikó és Nagy Imre
alkotásai találtak gazdára. A

Püski Sándor nevét viseli
mostantól a könyvtár
HÁRMAN KAPTÁK MEG IDÉN IS A NEFELEJCS DÍJAT

A református, katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezetek
ebben az évben is együtt imádkoztak egy héten keresztül a városért, a világért, a keresztyének egységéért. Az ökumenikus (felekezetközi) imahét január 18-14. között négy helyszínen zajlott.
Az ökumenikus mozgalom száz évvel ezelőtt Skóciában indult,
amikor a protestáns felekezetek arról kezdtek párbeszédbe, hogy
együttesen miként lehetne Krisztus evangéliumát hitelesen hirdetni a világban. Az ökumenikus mozgalomba azóta az ortodox egyházak is bekapcsolódtak, sőt a katolikus egyházzal is folyik párbeszéd. Az ökumenikus együttműködés egyik kézzel fogható jele a
január harmadik hetében lezajló, világméretű ökumenikus imahét.
Hétfőn a pünkösdi, kedden és szerdán a baptista, csütörtökön és
szombaton a református, pénteken a katolikus közösség volt a házigazda, a záró alkalom pedig január 24-én a baptista imaházban
lett megtartva. A vasárnap esti istentiszteleten Makovei Róbert
pünkösdi lelkipásztor szolgált, aki prédikációjában a jó cselekedetekről beszélt, valamint azok hitbeli hátteréről. A 19. századi protestáns teológiai szabadelvűség hatására ismét hangsúlyosság vált a
szociális evangélium tana, a felebarátok (embertársak) segítése. A
hangsúly a cselekvő szeretetre került, de sokak hite sekélyes lett.
Makovei Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy sok millió vallásos
ember él a földön, de Isten nem a juhok, azaz az üdvözülők közé
számolja őket. Többről van szó, mint hogy kegyesek legyünk, a cselekedeteinknek a hitet kell bemutatniuk, mert a tetteink a hitünkből fakadnak. Az egyensúly elvesztésével a hitet elhanyagoljuk.
Isten Igéjét a megfelelő helyre kell emelnünk, az ébredés akkor jön
el Békésre, ha megtérünk Krisztushoz. Isten szeretete szemben áll
a humanista emberszeretettel, az igazi hívő ember Istenről szól, és
nem az emberekről. – mondta a pünkösdi lelkész. Az istentiszteleten a protestáns gyülekezetek közös, egyesített kórusa szolgált.
Mint ismeretes, Békésen 10 éve szorosan együttműködik a
református, a baptista és a Drága utcai pünkösdi gyülekezet.
Mucsi András, református presbiter

Folytatás a címoldalról
A parlamenti képviselő,
alpolgármester Püski Sándornak a népi írók mozgalmának
elindításában és életben tartásában végzett kiemelkedő szerepét, továbbá a magyarságtudat
éltetését, elveihez és szülővárosához való hűségét emelte ki.
A könyvkiadók legjelentősebb szövetségének első embere
személyes élményeit elevenítette fel, a hallgatóság elé idézve a
halk szavú, de szilárd jellemű
Püski Sándor feleségét, Ilus nénit is, aki a munkában évtizedeken át társa, támasza volt.
– Dr. Püski Sándor megkerülhetetlen alakja a huszadik
századi magyar könyvkiadásnak – hangzott el.
Püski István, a névadó fia
elcsukló hangon ígérte meg a
roppant nagyszámú hallgatóságnak, hogy az apja által
elkezdett független könyvkiadói, mecénási munkát folytatják. Később bejelentette, hogy
apja emlékére díjat alapítanak, melyet évente Békésen
kívánnak átadni.
Az ünnepség második részében adták át a Nefelejcs
Díjakat. A városban mintegy öt
éve tevékenykedő, mások mellett a tavaszi Vigalmat és az őszi

Tökmulatságot szervező Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú
Egyesület tagsága szavazatai
alapján idén is három, a művelődés- és nevelésügyben kie-

az eseménynek, hogy az egyes
díjátadások között a kitüntetettek gyermeke: Gyumbier Tímea és Bagoly Dávid lépett fel
zenei produkcióval, illetve a
Belencéres Néptáncegyüttes

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A Nefelejcs Díj idei kitüntetettjei: Gyumbier Ferencné, Bagoly László
és Barna Zoltán. További fotók: www.bekesiujsag.hu.

melkedő személyiség vehette
át. Így Gyumbier Ferencné
könyvtáros, aki 36 éve dolgozik
a mostani nevén Békés Városi
Püski Sándor Könyvtárban,
Bagoly László zenepedagógus,
zeneiskolánk vezetője, a Városi
Ifjúsági Fúvószenekar karnagya, és Barna Zoltán tanító,
néptáncoktató, a Belencéres
Alapítvány megálmodója és titkára. Különleges színfoltja volt

adott ízelítőt parádés tudásából.
A díjazottak díszkiadású
Apáczai Csere János Magyar
enciklopédiát, oklevelet, illetve nefelejcs motívumú aranymedált, férfiak esetében
békési zsinóros mellényt kaptak. A mindhármuk esetében
felhangzó tomboló vastaps
jelezte, hogy az elismerést
munkájukkal maximálisan
kiérdemelték.
Szegfű K.

tombolasorsolás három fődíja
pedig: budai kiruccanás két
főre egy New York-i balettelőadás megtekintésére a Művészetek Palotájában, továbbá Nagy György élő sertés
felajánlása, és Egeresi Jani bácsi hároméves kakasa volt.
Zsombok Imre

Irodát
nyitott
a Fidesz
A kopogtatócédulák postázását megelőző napon, február
7-én nyitotta meg új választókerületi irodáját a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség Békésen a Piac tér 3. szám alatt.
Erdős Norbert választókerületi
elnök, a kormányzásra készülő
párt körzeti indulója elmondta, hogy hétköznaponként 1018 óra között várják a beszélgetésre az állampolgárokat az
irodába, a jelölő cédulák leadhatók, szóróanyagok kaphatók. A képviselő hozzátette,
mivel tartanak attól, hogy más
pártok is a Fidesz-KDNP
nevében gyűjtik majd a cédulákat, ezért a párt aktivistái
pecséttel és aláírással ellátott
megbízólevéllel és igazolványnyal rendelkeznek majd.
Dr. Kerényi János, a Fidesz
Dél-alföldi regionális igazgatója hozzátette, hogy Orbán Viktor napokban elmondott ország értékelő beszédével kezdte
meg a „kampány üzemmódot”
az ellenzéki párt, amely lényegesen kevesebbet költ a választásra, mint a kormányzó erő.
Mint a pártban Békés, Csongrád és Bács-Kiskun felelőse
hozzátette, a térség, különösen
Békés megye kitörése a mezőgazdasági versenyképesség javítása, ezért kormányra kerülés
esetén erre különös hangsúlyt
fektetnének.
Sz. K.
Bővebben: www.bekesiujsag.hu
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Amábilis, azaz szeretetre méltó
A filigrán, mosolygós, valóban szeretetre méltó
Cseke Mihálynéról nehéz elhinni, hogy már 75
éves. A testileg, szellemileg egyaránt fitt, egészséges humorú Marika néni a korát meghazudtoló
intenzív életet él ma is. Barátságos, a festményeivel
díszített lakásában beszélgettem vele, s jól lehet
régebb óta ismerem, mégis sok újat tudtam meg
róla. Ismerjék meg önök is őt!
– Miként és mióta szerves
része a festészet az életednek?
– Egy ismerősöm keltette
fel a kíváncsiságomat még
1955-ben. Szerettem volna
megtudni, mire is vagyok
képes a képzőművészet terén.
Hozzáfogtam festeni, de csak
alkalomszerűen. Vízfestékkel
próbálkoztam eleinte, később
temperát használtam, majd
akrilt és csak 2000-ben kezdtem el olajjal dolgozni vászonra és farostlemezre. Témaként
elsősorban a természet ihlet
meg, de mivel „röghöz kötött” vagyok, mások meglévő
alkotásait másolom; ám egyegy gyönyörű fotó is alkotásra
ösztönöz. Persze mindig a
saját egyéniségemet is beleviszem és a természet „ecsetvonásait” is megpróbálom viszszaadni. Elsősorban naturalistának vallom magam.
– Azt mondják, mindenki
a maga sikerének a kovácsa.
Te milyen sikereket „könyvelhetsz” el?
– Én leginkább a saját örömömre festegetek, na meg
aztán szeretek másoknak is

örömöt szerezni egy-egy festményemmel és nagyon nem
szeretek reflektorfényben állni. Pont ezért, bár jónéhányszor megkerestek felkéréssel,
hogy állítsam ki a képeimet,
csak egyszer, 2002-ben álltam
kötélnek. Nyaranta, családi
megbízásból árulni szoktam a
megunt dolgaikat és néha
egy-egy képet is kiviszek.
Ilyenkor sokféle véleményt

Négyféle állampolgár
volt, mégis mindig
magyarnak érezte magát
Ritka, ám nem lehetetlen
történet végeredményeképpen
lett magyar egy hölgy Békésen. Berczik Erzsébetet február 2-án hivatalos honosítási
ceremóniával magyar állampolgárként köszönthette családja és szerettei. Az idős
asszony, leánykori nevén Pócs
Erzsébet, Bátfán született
1932-ben, Csehszlovákiában. A
terület visszacsatolásával 19391945 között magyar állampolgárként élt ugyanezen a településen. Bátfa ezután az egykori Szovjetunióhoz tartozott,
így Erzsike néni ekkor már
szovjet állampolgár lett. Ekkor
találtak egymásra férjével,
Berczik Dezsővel, így a Szovjetunió területén lévő Csapra
költöztek. Három gyermekük
született, Attila, Dezső és
Györgyi. A nagy orosz egység

hallok a munkáimról, dicsérőt
és lefitymálót egyaránt. Néha
el is adok egyet-egyet, és az
így kapott összeggel egyetemista unokámat „szponzorálom” némileg. Persze ez csak
egy csepp a tengerben.
Sikerként könyvelem el azt,
amikor a képeimet látva, esetleg megvásárolva, mások is
kedvet kapnak az önkifejezés

ezen eszközéhez. Számtalan
példa van erre. Bár nem tartom magam művésznek, úgy
gondolom, nem korhoz kötött
a festés, így addig szeretném
folytatni, amíg az ecset ki
nem hull a kezemből.
– Ha nem festesz, mivel
mulatod az időt?
– Az életemet a család teszi
teljessé. Sajnos a férjem már
nem él, így minden energiá-

mat a gyermekeimre és az
unokáimra fordítom. Misi fiam
és családja velem egy lépcsőházban lakik, Ildikó lányomék
pedig majdnem szemben
velünk, így állandó a jövésmenés, oda-vissza. Szívesen
sütök, főzök számukra, ha
igényt tartanak rá. A szemem
fénye a négy unokám a legkisebbtől a legnagyobbig. Misóka 3 éves, Frézia 5, Ivett 17,
Norbi pedig 20 éves és egyetemista. Rá vagyok a legbüszkébb, mert nagyon szorgalmas
és céltudatos. Jóllehet már
nyugdíjas vagyok, mindig
találok elfoglaltságot magamnak, soha nem unatkozom.
Nem vagyok kifejezetten csavargó típus, de a Vasasok
klubjába azért el-eljárok rendezvényekre, kirándulásokra.
A város életét inkább a médián keresztül figyelem. Ha tehetem, szívesen megnézem a
természetről, a felfedezőkről
szóló filmeket vagy csak zenét
hallgatok. A zene terén úgymond mindenevő vagyok, hisz
a komoly zenét és a modernet
egyformán kedvelem. (Marika
néni 2 évig ifjú korában hegedült is az egyházi zenekarban
– a szerző.) Az életem így
kerek és csak azt remélem,
hogy még sokáig örülhetek a
családomnak és az alkotás örömének, jó egészségben.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Petneháziné Lipcsei Margit.

Színházbarátok
figyelmébe
Márciusban egyaránt megtekinthető a kulturális központban Molnár Ferenc „Az Ibolya”
című egyfelvonásos vígjátéka,
és gyergyószentmiklósi FiguraStúdió Színház vendégjátéka. A
Molnár-darab a Bánfalvy Ági
International Studio jóvoltából,
Horváth Csaba rendezésében
kerül színre március 24-én este
hattól, míg az erdélyi testvérvá-

rosból érkező társulat Georg
Büchner „Leonce és Léna” című
romantikus vígjátékával március 30-án este héttől látható.
A jegy ára mindkét előadásnál felnőtteknek: 1500 Ft, diákoknak: 650 Ft. Aki mind a két
előadásra jegyet vásárol jelentős
kedvezményt kap: felnőttek
2500 Ft-jába, diákoknak 1000
Ft-jába kerül a két előadás.

HAMIS PARFÜM
Mivel számos parfümmárka luxuscikknek számít, a termékek hamisítása igen gyakori, ráadásul olcsó áruk miatt sokan
meg is veszik őket. Szakértők szerint azonban érdemes átgondolni, hogy mit fújunk magunkra, mivel a lefoglalt hamisítványokban nem egy alkalommal bukkantak olyan veszélyesnek minősíthető összetevőkre, mint a fagyálló, különböző
baktériumok vagy épp a vizelet. Ez utóbbira brit és ír akciókban előkerült termékek elemzése során bukkantak.
Valószínűsíthető, hogy használatával az elfogadható PH szintet és a kívánt színt kívánták elérni a hamisítók.
A hamis parfümök a test különösen érzékeny bőrfelületeivel, a csuklóval, a nyakkal, az arccal érintkeznek, így a bennük rejlő nem megfelelő összetevők veszélyes egészségügyi
reakciót válthatnak ki. Bőrgyógyász állítása szerint, a veszélyes összetevők hatása – enyhébb esetben is bőrpír, viszketés,
kiütések – gyakorlatilag azonnal jelentkeznek, azonban még
soha nem találkozott eredeti parfüm okozta bőrirritációval.
Jó egészséget!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Babaúszás Békésen!
Babaúszás Békésen, az uszodában! 3 hónapos kortól 3 éves korig.
A foglalkozások SZERDÁNKÉNT
az uszoda tanmedencéjében lesznek, 16:15 órai kezdéssel.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdô anyukát,
apukát és persze kisbabát! Az elsô foglalkozás: március 3-án!
Jelentkezés, és bôvebb információ: Sinka Ágnes +3630/311-00-97

Egy nyilvános összejövetelen Mesterházy Attila lekirályozta Orbán Viktort. Szerinte a Fidesz politikusainak
„hallgass a nevük”, és csak egy feladatuk van: „imádni a
királyt”. A szocialisták kormányfőjelöltje megmentené az
embereket az ellenzéktől, és máris retteg a demokráciáért.
Úgy fogalmazott: „Ma Magyarországon ismét a félelem és
az aggodalom árnya lengi be a magyar demokráciát”.
Ugyanakkor egy felmérés szerint a megkérdezettek 36
százaléka Orbán Viktort választaná miniszterelnöknek,
míg Mesterházy Attila csak 7 százalékos támogatottságot
tudhat maga mögött. A MSZP jelöltjét még az MDF kormányfőjelöltje, Bokros Lajos is megelőzi. Mesterházy állítása szerint Magyarországon a mindennapokban ismételten tapasztalható az antiszemitizmus, a szélsőséges újfasiszta eszmék terjedése, ezért a holokauszt tagadás büntethetőségét megteremtő törvényjavaslatot nyújtott be az
Országgyűlésnek. A Fidesz politikusai ugyanakkor a holokauszt tagadása mellett a kommunizmus bűneinek tagadását is büntethetővé tennék. Mesterházy így nyilatkozott: ”az MSZP egy becsületes párt, becsületes emberek
értékalapú közössége, és hinnie kell saját tisztességében.”

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. Honlap: www.kutyusokbekes.mindenkilapja.hu. Adószám: 18392607-1-04.
”Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés)
utódállamokra való széthullását követően Ukrajna lett a
hölgy otthona, ukrán az állampolgársága. Végül Györgyi
nevű lányához költözve került
Békésre, itt kérvényezte honosítását, hogy magyar állampolgár lehessen. Izsó Gábor polgármester előtt tett magyar
állampolgársági esküt.
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Kerti kalendárium
Nem hagyja magát a tél, jó
kis hótakaróval takarta be a földeket. Ráérünk a jó melegben
kigondolni, hogy kertünkben
mit is termesszünk, hová vessük. Melyek azok a növények,
amelyek legkorábban vethetők?
Nagyanyáink azt mondták,
hogy a mákot hóra kell elvetni.
Nézzük csak, hogy is van ez. A
mák a Földközi-tenger mentéről világszerte elterjedt ősi kultúrnövény. Egyéves, lágyszárú
növény, sekélyen gyökerezik,
50-90 cm-re hatol le a karógyökere. Rekeszes toktermése lehet
gömbölyű, körte, tojásdad alakú. A toktermésben általában
8000-12000 szem fényes magocska van, amely lehet fehér,
szürke, barna, kék. Nálunk a
kék magvú mákot termesztjük.
Elterjedt étkezési célra, de hasznosítják ipari célokra is. Tejned-

véből nyert ópium régóta ismert kábító-, illetve gyógyszer
alapanyag. Termesztése során
megkívánja az elővetemény alá
adott szerves trágyát. Apró
magjának gondosan elmunkált
őszi szántás (ásás) szükséges.
Igen korán, lehetőleg február
végén vessük el 40 cm sortávolságra, 0,5-1 cm mélyre. Amint
sorol, sarabolni kell, 4-6 leveles
korban ki kell egyelni, 15-20 cm
távolságra. A gyomosodás mértékétől függően kapáljuk, kultivátorozzuk. Igen gazdaságos a
kettős termesztése, répával,
konyhaköménnyel. Kártevői:
máktokbarkó, máklégy, mák
levéltetű. A korai vetéssel megelőzhetjük kártételüket.
Másik zöldségfélénk, amit legkorábban el lehet vetni, a borsó.
Erről a következő lapszámban
olvashatnak.
Dacziné

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

Békésen földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújított lakás igényesnek eladó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/518-07-28.
Felújításra szoruló 2 + félszobás kertes
ház eladó. Békés, Kinizsi sor 51. Érd.:
30/389-69-53.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta új építésű melléképület. Érd.:
Kereszt u. 3.
Békésen városközponthoz közel frekventált
helyen kétszintes, háromszobás lakás
nagyméretű garázzsal eladó megegyezés
szerint. Érd.: Szent Pál sor 2/1. Tel: 411-837.
Téglaház áron alul eladó. 70/360-50-36.
Békésen igényesen kialakított, kétszintes,
két fürdőszobás ház zöldövezetben eladó.
Érd.: 30/411-08-57.
Tarhoson rendezett összkomfortos kisebb
ház eladó. Gáz és vegyes tüzelés. Megtekinthető, ár megegyezés szerint. Tel.: 429210, 30/542-17-80.
Rendezett, összkomfortos ház eladó. Tetőtér
kialakítás alatt, gáz és vegyes tüzelés.
Megegyezés szerint. Békéscsabaira csere
érdekel. Tel.: 70/367-02-40.
Másfél szobás lakás eladó Békésen a
Kossuth u. 23-ban második emeleten. Tel.:
643-613, 30/264-98-54.
Kétszobás, második emeleti lakás eladó a
Rákóczi u. 3-ban. Tel.: 643-613, 30/26498-54.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Rendezett, összkomfortos üdülő áron alul
eladó. Horgászási lehetőség és gyógyfürdő a közelben. Érd.: 70/367-02-40.

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 háromszobás, padlásszobás,
összkomfortos, vegyes tüzelésű családi ház
eladó. Kisebb kertes házra csere is szóba
jöhet. Tel.: 70/505-97-05, 70/618-19-65.
Békésen a Fáy utcán III. em. kétszobás klímás lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 70/389-29-66.
Békésen a Fürdőhöz közel, kétszobás nappalis kertes ház eladó. Garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakásra csere érdekel. Tel.: 70/779-55-50.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar,
garázs, melléképületek, fúrt kút, gáz és
vegyes tüzelés, csere is érdekel. 70/50597-05, 70/329-21-06, 412-707.
Békésen a belváros közelében másfélszobás
kertes házrész eladó. Érd.: 30/842-66-07.
Szép környezetben, Fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépítéses családi ház új tulajdonost keres. Tel.:
20/346-77-00.
Békésen a belvárosban négyszobás családi ház eladó. Érd.: 30/26-05-421.
Felújított 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 644-630.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/923-29-12.
Békésen a Fürdő közelében, a Tátra utcában összkomfortos, háromszobás családi
ház eladó vagy tömblakásra cserélhető. Ár
megegyezés szerint. 30/412-88-65.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Garázs eladó a Karacson és az Ék utcában
1,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/261-99-66, 20/
950-70-83.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Kereszt u. 38. sz. alatt. Gázfűtéses, fürdőszobás. Szobában nagyméretű csempekályha, amely a másik helyiségből fűthető. Tel.: 634-233.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Kisebb, félkomfortos parasztház eladó a Szabadkai u. 40. alatt. Irányár: 4,2 millió Ft. Érd.
egész nap személyesen vagy 30/568-84-10.
Békésen a Csallóközi u. 54. sz. alatt 1+félszbás ház nagy portával eladó. Irányár: 4,5
millió Ft. Érdeklődni a helyszínen.
Békésen a Táncsics u. 8. szám alatt családi ház eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.

Társastánc kicsiknek
és nagyoknak

NAPRAFORGÓ
Virág, Ajándék
ELKÖLTÖZÖTT
Új cím: Piac tér 1-4.
(Cerka papírbolt mellett)
Nyitva: hétfô-péntek 8-18 óra,
szo.t 8-13 óra, vas. 8-10 óra
TELEFON:
+36(70)592-39-61
Szeretettel várom régi
és új vásárlóimat!
Szûcsné Marcsi

BÉKÉSI ÚJSÁG – rólunk szól!

Apróhirdetések
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2
alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhelylyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.: 30/
48-63-178.

Békésen 3,5 szobás ház eladó 11 millióért. 70/234-64-19.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

KIADÓ INGATLAN

Társasház eladó Irányi u. 51. sz. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-688-33, 634-238.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcában rendezett 1. emeleti egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Békésen elcserélném 2,5 szobás, 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat
hasonló értékű, normál belmagasságú családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges.
Irányár: 6,5 millió forint. Tel. 30/476-93-8.0
Sürgősen eladó Békésen háromszobás,
vegyes falazatú, összkomfortos családi
ház. Melléképületek, felújításra szorul.
Csere érdekel. Érd 30/409-8339, este.
Irányár: 6,9 millió Ft.
Családi ház eladó Tarhoson. Irányár: 7
millió Ft. Tel.: 70/23-83-242.

Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Telefon: 70/
230-66-33.
Békésen kétszobás igényesen felújított
lakás kiadó. 23000 Ft/hó+rezsi 30/55547-10.
Kiadó 1. emeleti egyszobás bútorozatlan lakás Békésen a Fáy utcán. Érd.: 30/696-7-01.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején.
Jó beállási lehetőség. Érd.: 634-207.
Békésen a Vásárszél utcában 1. emeleti
egyszobás, felújított lakás hosszútávra
kiadó. 70/646-74-80.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó a Körösi Cs. s. u. 23. sz. alatti ház.
Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 30/450-71-72.
Kéterkélyes, 72 m2-es, 3. emeleti, háromszobás felújított lakás, eladó vagy egyszobás, erkélyes lakásra cserélhető értékkülönbözettel. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.:
70/528-25-89.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Eladó az Ady utcában 59 m2-es, kétszobás + ebédlős, erkélyes, egyedi gázos, 3.
emeleti lakás. Irányár: 9 millió Ft. Érd.:
20/44-637-22.
Békéscsaba belvárosában a piacnál téglaépítésű, felújított, egyedi fűtésű, kétszobás, erkélyes tehermentes lakás eladó.
Irányár: 9,2 millió Ft. Tel.: 20/37-70-400.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.
Békéscsabán a Mokry lakótelepnél két
utcára nyíló kertes ház eladó. Északi sor
36. ár: 10 millió Ft. Tel.: 30/667-45-84.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/5647-186.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/37669-16.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert,
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.:
634-460.
Rosszerdőn, főút mellett gyümölcsös kert
eladó. Faház, villany, kút van. Érd.: 634-372.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Eladó 4db 15” 4x98-as lyukelosztású Abarth
alufelni Continental gumival. Irányár: 47000
Ft. Érd.: 70/241-77-87
4 db 185/60-as téli gumi (kb. 80%-os) reális áron eladó megegyezés szerint. Érd.:
20/88-60-651 vagy Békés, Mátra u. 14. 1718 óra között.
Babetta olcsón eladó. Érd.: 30/27-94-696.
Kilencszemélyes Barkasz érvényes műszakival, jó állapotban 50000 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/53-00-910.
Fiat Regata 1.9D lejárt műszakival eladó.
Érd.: 30/559-01-05.
Simson S51 N-es eladó. Érd.: 20/36-29-690.
MTZ 50-es traktor és tolólap eladó. Érd.:
Szabadkai u. 37.
Pannóniából készült lassú jármű félkész
kocsival eladó. Nem vizsgaköteles. Békés,
Mátyás király u. 39.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 16. KEDD 12 ÓRA.

Kétszobás első emeleti, felújított, padlófűtéses lakás eladó a Karacson garázzsal
vagy anélkül. Érd.: 30/261-99-66.
Eladó a Fürdőhöz közel, 1+2fél szobás
összkomfortos családi ház. Csere is érdekel árkülönbözettel földszinti vagy 1. emeleti lakásra. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
Békés Dózsa Gy. u. 41. vagy 20/474-40-93.
Békésen a Fáy 6-ban 1. emeleti, 1+2 félszobás lakás garázzsal eladó. 10,5 millió
Ft. Tel.: 414-605.

ÁLLAT
Eladók: előhasú üszők, pónikanca, sportló vagy cserélhető hízóra, jó állapotú kisbálázóra. Tel.: 30/246-96-79.
Mopsz és shih-tzu kannal fedeztetést vállalok. 30/260-54-21.
Egy pár házinyúl modern ketreccel együtt
vagy külön eladó. Érd.: 30/987-49-58.
Sürgősen eladó 135-ös poni kanca befogva kocsival, lovagolható. 70/222-10-48.

Békés Városi Kulturális Központ társastánc foglalkozásaira
folyamatosan várja felnőttek
jelentkezését, akik szeretnének
latin-amerika és standard tánclépéseket elsajátítani. Felnőttek
részére a foglalkozások minden
héten kedden 20.15-től kilencig
tartanak. A foglalkozások havi
díja 1350 Ft személyenként. A
foglalkozások alkalmával mindig új táncokat tanulhatnak,
így bárki bármikor bekapcsolódhat az órákba.

Táncfoglalkozást indítottak
óvodás és kisiskolás (elsős és
másodikos) gyerekek számára
is. Gyermekeknek a foglalkozások havi díja 800-1700 Ft/fő,
mely a csoportbeosztás szerint
változhat, hasonlóan az időbeosztáshoz. A táncokat betanítja: Kenyeres Csaba táncpedagógus.
Bővebb információ: bekesikultura@bekesikultura.hu,
66/411-142, 20/569-80-58.

Rágcsálóirtás
Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban, február 2226. között. Igényeiket február
22. (hétfő) 14 óráig jelezhetik

a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában, valamint
munkaidőben a Kossuth
utcai, egyállásos autómosónál.

Hízó eladó Békésen az Arany J. u. 3/1. alatt.
412-498.
Malacokat veszek. 70/646-34-30.
Mangalica keverék malacok eladók. 30/
489-44-60.
Angol buldog kanokkal fedeztetést vállalok. Felnőtt szukák eladók. Érd.: 30/2966-228, 20/29-40-547.
Egy 9 éves és egy 4 hónapos shih-tzu kutya
eladó. 30/260-54-21.
Eladó 2 db 50-60 kg-os süldő. Érd.: 20/
99-55-294.

Aluradiátorok, fűtésrendszercsövek különböző méretű üvegezett ablakkeretek, mosdók, WC kagylók, egyéb bontott anyagok.
Érd.: 30/21-99-705.
1 db Siemens telefonközpont, 1 db SanyoSFX210 telefonközpont/fax, 1 db régimódi
páncélszekrény. Érd.: 30/21-99-705.
Régiségek, könyv, rádió, kisbíró dob,
öngyújtó stb. eladó. 30/260-54-21.
Két darab hármas ablak beüvegezve,
redőnnyel, és 1 darab fürdőszoba ablak
beüvegezve eladó. 30/260-54-21.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/
467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
2 db kétszárnyú üvegajtó tok nélkül és 1
db gázperzselő palackkal eladó. Békés,
Szabó Dezső u. 53. Tel.: 634-622.
Eladó: ágyneműtartó, hatfiókos fagyasztószekrény, bordó plüss kanapé. Érd.:
20/99-55-294.
2 db műtrágyaszórós SPC új vetőegység
eladó. 20/23-054-76, 634-423.
Újszerű számítógép áron alul eladó. Érd.:
30/907-64-21.
Eladók: befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden méretben.
Valamint kisméretű virágzó kaktuszok is.
Tel.: 416-144. Deák F. u. 39.
Borosgyáni 4-es tavon résztulajdon eladó.
Érd.: 30/98-74-958.
Jó állapotban lévő üstház üsttel és zsíros
bödönök eladók. 30/261-99-66.
Zongora eladó. 20/328-16-41.
Franciaágy, két darabból álló konyhaszekrény, és két darabból álló szekrény eladó.
30/568-84-10.
26-os MTB kék kerékpár, babakocsi, vezetékes gáztűzhely, automata mosógép
eladó. 70/645-31-79.
Eladó: kispolski motor, kisbálás szalma,
szövőszék, tizes-gev láda, 2” cső oszlopnak, borovi fenyőből készült ablak. Érd.:
30/376-69-16.
Eladó Panasonic KX-P7100 duplex lézernyomtató (+cd, kábel). A tonert tölteni, a
dobegységet cserélni kell. Ár: 5000 Ft.
30/819-19-03.
Eladó: fali hősugárzó, hőtárolós vízmelegítő, gallytörő. 30/39-49-555.
Eladó: világos színű szekrénysor, 2 db
heverő, 2 db fotel, dohányzóasztal. Tel.:
30/264-98-54, 643-613.
Whirlepool automata mosógép eladó, 70/
318-52-00.
Gyermekruhák és összecsukható sport
babakocsi eladó. 70/395-35-28.
Zepter kézi masszírozó és arcmasszírozó
eladó. 30/63-68-689.
Olcsó légpuskát keresek megvételre,
maximum 6000 Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Új és alig használt német, cseh és magyar
(alkaros) légpuskák eladók. Rosszat, régit 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Függesztett összecsukhatós, háromfunkciós, élkefés kapákkal ellátott kultivátor
eladó. Tel.: 20/23-054-76, 634-423.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.

ÁLLÁST KERES, AJÁNL
Figyelem! A rovatban KIZÁRÓLAG állást
keres vagy ajánl jellegű aprókat közlünk. Valamely szolgáltatás hirdetését
itt nem tesszük közé. Számukra kedvezményes hirdetést ajánlanak hirdetészszervezőink a 30/49-58-420-as és a 20/
32-34-247-es számon.
Békésen vendégkörrel rendelkező fodrászüzletbe Pedikűr-manikűr műkörömépítőt keresek februártól. Tel.: 70/325-82-04.
Csökkent munkaképességű férfi fuvarozással kapcsolatos munkát keres, valamint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.: 30/
246-96-79.
Felsőfokú német nyelvtudással, gépírói gyakorlattal, nyelvoktatásban sokéves tapasztalattal munkát keresek. Tel.: 30/ 476-9380
Informatikus hallgató számítógépek javítása, karbantartása, weboldalkészítés terén
szerzett gyakorlattal hétvégi munkát keres.
Tel.: 30/242-12-82.
Varrónői végzettséggel sürgősen munkát
keresek 4-6-8 órában, de szívesen vállalnék takarítást is. Tel.: 30/83-57-974.
Csökkent munkaképességű középkorú nő,
jó kézügyességgel otthon végezhető bedolgozói munkát vállalna. Tel.: 20/220-85-26.
Mezőgazdász technikus végzettségű nő
B-kategóriás jogosítvánnyal, növényvédős
igazolvánnyal munkát keres Békés környékén. Tel.: 30/35-85-123.

EGYÉB
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
Robi 151-es kerti traktor 6LE eladó. 412-356.
Eladó egy nagyon régi REMONTOIR ezüst
zsebóra nagyon szép állapotban. Irányár:
25000Ft. Érd.: 70/241-77-87.
Eladó: 14-es gyermekkerékpár pótkerékkel, régi típusú konyhai sarok ülőgarnitúra,
régi, kétajtós, polcos szekrény, szobabicikli, új digitális személymérleg. Érd. az
esti órákban: 30/409-83-39.
Eladó: szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, mosdókagyló, vaskerítés kapuval. Tel.:
30/246-96-79.
Jó állapotú, 220-ról működtethető ADLER
ipari varrógép eladó 25000 Ft-ért. Érd.:
20/323-12-43.
Bontásból régi típusú ablakszárnyak üvegezve (24 db) eladó. Ár megegyezés szerint. Érd:. 70/513-35-34.
2 db 100 kw-os gázkazán, 2 db vegyestüzelésű kazán, 2 db háromfázisú keringtető szivattyú. Tel.: 30/21-99-705.
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A napokban postázzák az idei
városi falinaptárat
A békési lakosok kérésére
Békés Város Önkormányzata
elkészítette és a napokban a
közmunkásokkal kézbesíteni
kezdte 2010. évi városi falinaptárát. A kézbesítés előreláthatóan pár napot igénybe
vesz, ezért kérik türelmünket.
Amennyiben valaki mégsem
kapja meg a naptárat, úgy
február 12-től a polgármesteri
hivatal portáján, korlátozott
számban még átvehető lesz.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 11-28. KÖZÖTT

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
„BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS A PROJEKTBE BEVONNI
KÍVÁNT INTÉZMÉNYEINEK SZERVEZETFEJLESZTÉSE”
Hamarosan befejeződik Békésen az az összesen 21 millió forintos projekt, mely Békés
Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztését célozta meg. Békés Város
Önkormányzata még 2008 őszén nyújtott be
pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési
Terv ÁROP-1.A.2/A kódszámú „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésű felhívásra „Békés Város Polgármesteri
Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt
intézményeinek szervezetfejlesztése” címmel.
Az önkormányzattól csupán egymillió forint
önerőt megkívánó pályázatból négy tevékenység valósult meg, elsősorban Békés
Város Polgármesteri Hivatalában, másodsorban az önkormányzati intézményekben.
Négy témakörben, „három ajánlatos beszerzési eljárás” keretében kiválasztott cégek
közreműködésével így több területen is változást tapasztalhatnak az ügyfelek.
2009. december 15-től olyan új Microsoft
Sharepoint alapú portál került bevezetésre,
mely megkönnyíti a polgármesteri hivatal-

ban a dokumentumok kezelését, így átláthatóbbá, gyorsabbá teszi a hivatali ügyintézést. A szoftver bevezetését tréningek előzték meg, melyek nem csak a program megismeréséhez kapcsolódtak, hanem az „ügyfélbarát ügyintézési szemléletmód” kialakítását is célozták konfliktuskezelési és ügyfélkezelési képzések során.
A CAF Közös Értékelési Keretrendszer
pedig egy olyan vezetői eszköz, melynek
célja, a hivatali tevékenység eredményességét és hatékonyságát leginkább befolyásoló problémák azonosíthatóvá és elérhetővé
tétele. A CAF rendszer bevezetésével a
helyi önkormányzat az ügyfelek érdekeit
szem előtt tartó minőségpolitikai nyilatkozatot fogadott el, illetve az ügyfelek elégedettségének mérésére kérdőív áll a lakosok rendelkezésére.
Projekt lezárására előreláthatóan 2010. április 10-én kerülhet sor, amikor a képviselőtestület elé kerülnek azok a változtatások,
melyek az SZMSZ-t is érintik.

Február 12. péntek 18 óra
Kanalas Éva filmbemutatója és előadása „Ősi
hangok Ázsia szívéből” címmel.
Kulturális központ
Február 12. péntek 8 órától
VIII. Békés-Körös Kupa serdülő teremlabdarúgó-torna.
Sportcsarnok
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

BÉKÉS

Február 12. péntek 15 óra
Dr. Ángyán József professzor előadása „A magyar mezőgazdaság és vidék jelenlegi helyzete, a
jövőt tekintve kilátásai” címmel. Szervező: Békési Kisgazdakör.
Kulturális központ

Február 13. szombat 9-19 óra
Békési Örökség Népfőiskola harmadik alkalom. Részletek lapunk 4. oldalán. Előadás a
farsangi ünnepkör jeles napjairól, a nemezelés
szimbolikájáról, a Szent Korona tan időszerűségéről. Teremíjászat, nemezkészítés, farsangi
kézműves foglalkozás, kiszeégetés. Belencéres
táncház és néptáncoktatás zárja. Gyerekek
számára a délelőtti előadások idejére játszóházi foglalkozást szerveznek. Bővebben:
www.bekesiujsag.hu
Kulturális központ
Február 13. szombat 19 óra
Békési Kistérségi Általános Iskola Karacs
Tagintézményének Diákjainkért Alapítványa
12. hagyományos jótékonysági bálja. A belépés 3500 Ft. Zenél a Budai Duó. Az iskolában
pártolójegyek is válthatók.
Karacs iskola tornaterme

Február 19. péntek 19 óra
Színházi előadás: Elvámolt nászéjszaka. Rendezte:
Straub Dezső. Fergeteges szereposztás. Jegyárak
helytől függően: elővételben: 2000, 2500, 3000
Ft, előadás előtt a helyszínen: 2500, 3000, 3500 Ft.
Kulturális központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Február 12. péntek 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Február 19. péntek 10 óra
Békés Megyei Monda- és Mesemondó Találkozó
általános és középiskolásoknak.
Kulturális központ

Február 20. szombat 9 óra
Játszóház a Sz. K. I. Ref. Általános Iskolában.
Petőfi u. 3-5.
Február 20. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Kalocsa KC bajnoki
férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Február 23. kedd 18 óra
Dr. Reisinger János előadása Szúdy Nándor festészetéről „A hét példázat” címmel. Belépés díjtalan.
Galéria
Február 24. szerda
Nyílt nap a Sz. K. I. Református Gimnázium és
Ált. Iskolában.
Petőfi u. 3-5.
Február 25. csütörtök 15 óra
Emlékezés és koszorúzás Irányi Dániel szobránál.
Városháza előtti terület
Február 26. péntek 17 óra
Varga Tivadar egyetemi docens előadása „Kereszténység a korai középkori Kárpát-medencében” címmel. Szervezi: KÉSZ Békési Szervezete.
Belépés ingyenes.
Eötvös Tagiskola könyvtára
H É T V É G E

Február 11. csütörtök 17 óra
Társastánc félévzáró bemutató. Belépő: 650
Ft/fő. A táncokat betanította: Kenyeres Csaba
táncpedagógus.
Kulturális központ

Február 28. vasárnap 17 óra
Palmetta koncert. Belépődíj: elővételben: 700
Ft, csoportos elővételi: 5000 Ft/10 db, helyszínen: 1000 Ft. Jegyinformáció: 66/411-142; 30/
955-4621. Koncert információ: 70/943-85-57.
Kulturális központ

Egy nyelvet beszélünk
A BIBLIA, A FOCI MEG A HERCEGNŐK…
A keresztnév választása eredetileg azt a
célt szolgálta, hogy az újszülöttet a nevet
viselő szent védelmébe ajánlották, a névnap
viszont a szent égi születésnapjára esik – azaz
arra a napra, amelyen meghalt. Református
vidékeken különösen szokás volt ószövetségi
(úgynevezett „bibliás”) neveket adni.
Az év elején az adatközlésekből kiderült,
hogy mely keresztnevek bizonyultak a legnépszerűbbeknek 2008-ban. Bizonyára
mindenki tisztában van a saját neve eredetével és jelentésével – de ismeri-e a többit?
Hadd hívjam Önöket egy kis kultúrtörténeti barangolásra! A tíz legnépszerűbb női név
tehát a következő: 1. (héber) könyörület, báj,
kecsesség; 2. ugyanez, még egyszer!; 3.
magyar virágnév; 4. vándorszó, virágnév ; 5.
egy arab név önálló becézése, a jelentése:
Isten az én világosságom; 6. török – magyar
eredetű, ismeretlen jelentésű szó; 7. több női
név, pl. a Karolin önállósult becézése; 8.
(görög) bölcsesség; 9. (héber –görög - latin)
kőszikla 10. (latin) győzelem.

A férfiaknál talán könnyebb a divatos
nevekre következtetni, lássuk tehát őket is!
1. a latin áldott név önálló becézése; 2.
(héber) Isten ajándéka; 3. (magyar) létező; 4.
(héber) kedvelt, szeretett; 5. (görög) királyi
sarj; 6. (héber) Isten a bírám; 7. (héber) első
(férfi) – de vörös színűt is jelent; 8. (héber –
görög –latin) kőszikla; 9. (szláv) kedves; 10.
a görög „éberen őrködő” magyar becézése.
Az adatokból kiderül, hogy a húszból
tizenegy hozható kapcsolatba a Bibliával, de
valószínűleg csak a hagyomány vagy a jó
hangzás miatt, hiszen van itt lehetőség a
Disney-rajongók és az olasz foci szerelmesei
számára is… Gratulálok mindazoknak, akik
néhányat felismertek az alábbiakból.
Lássuk tehát a női mezőnyt: 1. Anna 2.
Hanna 3. Boglárka 4. Jázmin 5. Nóra 6.
Réka 7. Lili 8. Zsófia 9. Petra 10. Viktória.
A férfiaknál: 1. Bence 2. Máté 3. Levente
4. Dániel 5. Balázs 6. Dávid 7. Ádám 8. Péter
9. Milán 10. Gergő.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Akár ötödik is lehet
a kosárlabdacsapatunk

Simán lehetett
csúszkálni
Az utóbbi hetek hideg időjárására tekintettel ismét feltöltötték a békési jégpályát,
a Fáy utcai parkoló területén.

gármester. A jégpálya területét még a nyár elején leaszfaltozták, így minden eddiginél
simább felület, jó minőségű

Horgász
szemmel

Az elvárásoknak megfelelően teljesít a Békési
SZSK NBII- es férfi kosárlabda csapata, akik
igen rövid téli szünet után már január elején
pályára léptek, elsőként a békési sportolók közül.
Beszélgetőpartnerünk Balog Vilmos edző.

FEEDER ZSINÓROK

A felöltés munkálatait idén
az önkormányzat megbízásából Palotás László mezőgazdasági vállalkozó végezte el –
nyilatkozta Izsó Gábor pol-

jég várta a kilátogatókat.
Amennyiben napközben is
fagypont alatt marad a hőmérséklet, a pályát továbbra
is naponta feltöltik.


Bérletünk nyertesei
2010. január 13-i lapszámunkban meghirdetett SMS játékunkra, melynek tétje 2 db bérlet volt a BFKC tavaszi hazai
mérkőzéseire, számos jó és néhány rossz válasz érkezett. A kérdésre, mely szerint hányadik helyen áll a csapat az őszi szezon
után, a helyes válasz: a negyediken (az „A” válasz volt helyes).
A helyes választ adók között sorsoltunk. A szerencse ezúttal Kiszelné Pankotai Erzsébet tarhosi és Tar Ferenc békési
olvasónknak kedvezett. Nyereményüket már megkapták. Az
első hazai bajnoki meccs február 20-án lesz a Kalocsa ellen.
Ehhez és a többi mérkőzéshez is jó szurkolást kívánunk a
többi játékosunknak is!
A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

LAKÁS: BÉKÉSEN, Piac téren 60 m2-es, 2 szobás lakás eladó Irányár: 9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy
utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,1
millió. • BÉKÉSEN, Legelõ utcában 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0 millió.
• BÉKÉSEN, Kecskeméti utcában felújított 200 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 14,0
millió. • BÉKÉSEN, Bartók utcában felújított 168 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár:
16,0 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 2 generációs 214 m2-es, 6 szobás családi ház eladó.
Irányár:18,0 millió. • BÉKÉSEN, Malomasszonykertben felújított 100 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 18,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 160 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsõ utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázszsal, 120 m2-es mûhellyel ELADÓ vagy kisebb családi házra CSERÉLHETÕ. Vállalkozási célra is
alkalmas. Irányár: Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Teleki utcában 136 m2-es, 3+1/2 szobás
családi ház eladó. Irányár: 23,0 millió. • BÉKÉSEN, Malom utcai 2 szintes családi lakásba 3 szobás 70 m2-es, és egy 2 + 1/2 szobás 86 m2-es lakás együtt eladó, garázzsal, tárolóval. Irányár:
20,4 millió. • BÉKÉSEN, Csokonai utcában 160 m2-es, 5 szobás családi ház eladó. Irányár: 20,5
millió. • BÉKÉSEN, Kastélyzug utcában 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 3 millió. • BÉKÉSENROSSZERDÕN, 82 m2-es, 2 szobás családi ház SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 2,5 millió. • BÉLMEGYEREN, Bem utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió. •
VÉSZTÕN, Vajda utcában 100 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár:4,5 millió. • MURONYBAN, Felújított 60 m2-es, 1 szobás, 2 ha földterülettel tanya eladó. Irányár: 5 millió. • MURONYBA, Áchim utcában 4 +2x1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,5 millió. • TARHOSON,
Kossuth utcába felújított 114 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,25 millió. • TARHOSON, Dózsa utcába felújított 60 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 6,0 millió. •
BÉKÉSCSABÁN, Szabó Dezsõ utcában 62 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió.
• BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház parkosított udvarral
eladó. Irányár: 13,2 millió. • BÉKÉSEN, Málna utcában 153 m2-es, 3 szobás családi ház eladó
vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 17,7 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100
m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,5 millió. • MEZÕBERÉNYBEN, Luther utcában 162
m2-es, 3 szobás családi ház eladó vagy tömb lakásra is cserélhetõ. Irányár: 13,5 millió.

A feeder horgászat lényege a
zsinór. Mi szinte csak monofil
zsinórokat használunk, de azért
vannak lehetőségek fonott zsinóros feeder horgászatokhoz is.
Ezeket azoknak ajánlom, akik
már jártasak a feederes technikában. Zsinórválasztáskor minden esetben a kiszemelt halfajhoz és a bot erejéhez kell összhangot keresnünk. Lehet vastagabb zsinórt választani, de csak
ha a végszerelékünk nem repül
olyan könnyen. Vékonyabb zsinór választása esetén a zsinór
hamarabb nyúlik, ezért gyorsabban elhasználódik, a megakasztott méretesebb hal megtréfálhat bennünket.
A színeknek is van jelentősége, hiszen a halaknak is van
szemük. A zsinór színe alkalmazkodjon a víz színéhez,
amire gyakran járunk horgászni. Manapság már vannak terepbe illő zsinórok is, de egyre
többen választanak bordó, piros, rikító sárga zsinórokat.
Ezeknek a kissé zavarosabb vizeknél, illetve éjszakai horgászatnál látjuk előnyét.
Szekerczés Sándor

– Milyen körülmények
között készülnek a meccsekre?
– A körülmények most nem
a legjobbak, hiszen a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény felújítása
miatt sokszor fűtetlen teremben edzünk, de megéri az
áldozatot, hiszen egy korszerű
intézményben
kezdhetjük
majd a 2010-11-es felkészülést.
Sajnos a sportcsarnokban is
csak heti egy alkalommal (csütörtökön 21 órától) tudunk
edzeni, de megértjük, hogy a
kézilabdázóké az elsőbbség.
– Igen hosszú a csapat kispadja…
– Jelenleg bő húszas felnőtt
kerettel dolgozunk. Ebből 16
békési, 2 Békés megyei, és 2
megyén kívüli játékosunk
van. Van egy nagyszerű békési ötösünk, akik rutinos NBII-

es játékosnak számítanak
(Korcsog, Takács, Nagy, Szalay, Oláh), de mellettük bárkit
nyugodtan pályára lehet küldeni. Sajnos a center problémánkat Madaras János távozása után nem sikerült megoldanunk, ami a lepattanók
megszerzésénél nagyon látszik
a meccseinken. Oláh Zsoltnak
szeretnénk helyben megoldani munkahelyi problémáját,
mert Budapestre jár dolgozni,
így nehéz edzeni, és mérkőzésre járni.
– Milyen a csapat szereplése?
– Célkitűzésünk a 16-os
mezőnyben az 5-8. hely valamelyikének a megszerzése, valamint az, hogy a legjobb Békés
megyei csapat legyünk. Jelenlegi helyezésünk ennek az
elvárásnak megfelel, ráadásul a

nehezebb mérkőzéseken már
túlvagyunk. Jönnek a legyőzhető ellenfelek, így akár az 5.
hely is elérhető. Kellemes meglepetés volt a csapat miskolci
győzelme, ugyanakkor csalódás
a mezőberényi vereség.
– Igen sokat utazik a csapat…
– Nem panaszkodhatunk,
valóban „világot látunk”. A bajnokságban Miskolc, Hatvan,
Szerencs, Nyíregyháza az úti
cél északon, míg „délen” Kiskunfélegyháza, Szeged, hogy
csak a jelentősebbeket említsem. Debrecennek négy csapata van a csoportunkban, tehát oda is négyszer kell utaznunk. Szintén a mi csoportunkba került a Pest megyei
Nagykőrös gárdája is. Nemzetközi kötelezettségeink is
vannak Arad, Temesvár, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy
felé. Az utóbbi kettő igen komoly távolság.
/Az utánpótlás csapatokról
következő lapunkban írunk./
Takács János

Hétvégén serdülő focitorna
MINDEN FOCIRAJONGÓT A SPORTCSARNOKBA VÁRNAK
Február 13-án, szombaton
8 órai kezdéssel a Békés Városi Sportcsarnokban rendezik meg a VIII. Békés-Körös
Kupa nemzetközi serdülő
teremlabdarúgó-tornát, melyen mások mellett részt vesz
Romániából Gyergyószentmiklós csapata, valamint
Szlovákiából a Corgon-ligás,

a szlovák labdarúgó-bajnokság első osztályában szereplő
Dunaszerdahely korosztályos
együttese is.
Az esemény március 7-én
a Békés Városi Sportpályán
folytatódik, ahol a VIII. Békés-Körös Kupa keretében
ifjúsági nagypályás labdarúgó-torna kerül sorra. Ezen az

eseményen többek között a
felvidéki Vágfarkasd labdarúgó csapata is képviselteti
magát.
Mindkét torna rendezője és
házigazdája a Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium.
Minden érdeklődőt, focirajongót szeretettel várnak!

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Kitüntetésekre vár javaslatokat
az önkormányzat
2010. április 15-én ünnepli Békés várossá
nyilvánításának 37. évfordulóját. Az önkormányzat ez alkalomból ismét át kívánja adni
két kitüntetését: a Békés Város Díszpolgára
címet, illetve a Békés Városért kitüntetést. A
kitüntetésre a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai illetve a gazdálkodó
szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek tehetnek javaslatot. A cím azon személyeknek vagy kollektíváknak adható, akik
és amelyek a város gazdasági, társadalmi fej-

lődése, 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 felterjesztő pontos megjelölését, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A jelöléseket március 10-ig kell benyújtani
Izsó Gábor polgármesterhez.
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