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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Lapunk
tartalmából
Nyitva a Szivárvány
napközi
2. o.
A medence vizében
nyertek új életet 4. o.
Nőnap idején kalandozás a konyhában
7. o.
USZODA NYITVA TARTÁSA:
– kedd, csütörtök 6-20 óra
– hétfô, szerda, péntek,
szombat 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
FEBRUÁR 20-27.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
FEBR. 27-MÁRCIUS 6.
Turul Patika (Piac tér)
MÁRCIUS 6-13.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

210 millió forintból épülhet fel új bölcsőde
Új bölcsőde épül Békésen,
miután február 11-én a második körben is jóváhagyták
Békés Város Önkormányzatának 2008-ban a Délalföldi Regionális Operatív
Program „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című pályázati felhívására benyújtott (DAOP4.1.3/C-2F-ff-2009-0004
jelű) bölcsődei pályázatát.
A Fábián utcába tervezett
fejlesztés keretében 8 db 10
fős csoportszoba kerülhet ki-

Graffiti lesz
az iskola falán
A Békési Kistérségi Iskola Dr.
Hepp Ferenc Tagiskolájában folyó épület-dekoráció részeként
pályázat által szeretnék graffitivel (falfirkával) díszíteni a tornaterem homlokzatát. Ennek megtervezésére írtak ki pályázatot. A
győztest zsűri választja ki, munkája még idén nyáron felkerül a
falra. Életkortól és képzettségtől
függetlenül bárki pályázhat, akár
több munkával is. A beadás
határideje: április 30. Bővebb
információt ad Gyebnár Péter
pályázati csoportvezető a 411011/166-os melléken.

Látványterv

alakításra, 1000 m2 beépített
területen. A projekt összköltsége 209,4 millió forint, melyből csupán 10 millió forint
önerő terheli a várost. Az új,
modern bölcsőde kialakításá-

val a város bölcsődei kapacitásának növekedésén túl várhatóan új munkahelyek alakulnak ki. A beruházásnak 2011.
április végéig kell elkészülnie.
Bánfi Zsolt kreatív terve

Az elhibázott hazai gazdaságpolitika és a világgazdasági válság miatt recesszió együttes hatása érezhető a 2010-es városi költségvetésen –
mondta el erről tartott sajtótájékoztatóján Izsó
Gábor polgármester.
A költségvetéssel kapcsolatos kulcsfogalom a szerény és
takarékos gazdálkodás, melyet
minden önkormányzati intézménytől, így a polgármesteri
hivatalon kívül az iskoláktól,
óvodáktól, egészségügyi intézményektől elvárnak. Számos olyan intézkedést hoztak,

melyekkel a kiadásokat racionalizálják. Ez érinti például a
gépkocsi használatot, a papír
és az üzemanyag beszerzését,
a postai költségek lefaragását.
Utóbbi esetben közmunkásokból saját postázó hálózatot
hoznak létre, amely településen belül megoldja a levelek

Zunami a költségvetésben

Pataki István képviselő
(MSZP), a korábbi polgármester annak a véleményének
adott hangot, hogy ez a bizonytalanság és a jövő mértéktelen
leszűkítésének költségvetése,
míg Mucsi András képviselő
(Jobboldali Összefogás) arról
szólt, hogy a költségvetés az
ország szomorú állapotához
volt kénytelen alkalmazkodni,
annak lenyomatát adja. Izsó
Gábor polgármester elmondta,
hogy várható folyamat következett be: zunami a költségvetés-

ben. Ez azt jelenti, hogy összeért a korábban megkezdett fejlesztések miatti kiadásnövekedés és a pénzügyi-gazdasági
válság miatti bevételcsökkenés.
A vita ezután arról folyt,
hogy valóban szükség van-e a
megkezdett fejlesztési programokra. Ellenzéki képviselők
egyes beruházások szükségtelenségét hangoztatták, míg a
jobboldali vezetés azzal érvelt,
hogy a befejezett, a jelenleg is
folyó és a rövidesen induló fejlesztések (uszoda, fürdőkomp-

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartanak Békésen a Forradalmi Emlékműnél, a Széchenyi téren február 25-én, csütörtökön, 18 óra
kezdettel. Erdős Norbert országgyűlési képviselő mond
beszédet, majd koszorúzásra
és virágok elhelyezésére kerül sor.
Várnak minden emlékező
békési lakost.

Izsó Gábor: Tartható a 2010-es büdzsé

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL
Jó egyórás vitát követően a várakozásnak megfelelően végül elfogadta a Békési Képviselő-testület
a város 2010-es költségvetését. A február 11-i ülésen a vita arról folyt, hogy a költségvetés előremutató elemeket tartalmaz-e, vagy ellenkezőleg, a
visszalépést szolgálja.

mindenben a kicsik kényelmét
és igényeit vette figyelembe,
nem utolsósorban pedig különleges belső hatást eredményez
az ablakfelületek szabályozta
fények és árnyékok játéka. 

Emlékezés a
kommunizmus
áldozataira

lexum, Rendelőintézet, inkubátorház, Dr. Hepp Tagiskola,
bölcsődeépítés) munkahelyet
teremtenek, és összességében
mintegy hárommilliárd forintos városi vagyongyarapodást
eredményeznek.
Másik vitapont a hitelfelvétel
kérdése volt. A 2010. évi költségvetési rendelettervezet kiadásainak főösszege 5,371 milliárd Ft, bevételi főösszege 5,071
milliárd Ft. A hiányzó háromszázmillió Ft-ot fejlesztési célú
hitelfelvétellel kívánják finanszírozni. Mint Miklós Lajos
képviselő, a Pénzügyi Bizottság
elnöke hangsúlyozta, nem a
működésre vesz fel hosszú lejáratú hitelt a város, hanem a folyó fejlesztések biztosítása érdekében. Izsó Gábor ehhez hozzátette, hogy éppen a fejlesztések-

kel állt növekedésorientált fejlődési pályára a város, ezek nélkül
csak túlélésre játszva vegetált
volna az elmúlt 3-4 évben.
Szalai László képviselő
(MSZP) cáfolni próbálta, hogy a
szinte minden területen a költségeket lefaragni szándékozó
költségvetés alapvető indoka az
állami normatíva elvonása és a
rossz gazdasági környezet lenne,
szerinte egyszerűen a város gazdálkodik átgondolatlanul. Tóth
Attila képviselő (Jobboldali
Összefogás) erre azt válaszolta,
hogy az ország és a lakosság
nyomorult helyzetben van, a
rendelkezésre álló pénzből még
maga Szalai László sem tudna
többet kihozni, csodát művelni.
A költségvetést végül 13 képviselő támogatta, hárman tartózkodtak, ellenszavazat nem volt.

továbbítását. Mindezektől
összességében jelentős megtakarítást várnak, de a polgármester leszögezte, hogy az
intézmények működésének
színvonala nem kerülhet veszélybe. Hozzátette, hogy az
állami normatíva idén is csökken a korábbi évhez képest,
ezúttal 172,5 millió forinttal.
Jelentős tétel a kiadásnövekedésben az áfa tavalyi emelése.
Kiadási oldalon a fejlesztésekre irányította a figyelmet Izsó
Gábor, elmondva, hogy a
jelenleg folyó beruházások

egyrészt munkahelyet teremtenek, másrészt fontos cél esetükben az energiatakarékosság, amely éveken belül „behozza” az árát. A város első
embere külön kiemelte a
fürdő további fejlesztését, így
a tavaly átadott uszoda közelében a termál medence még
idén nyárra elkészülhet. Erre
szükség is van, hiszen a fürdő
teljes rekonstrukciója miatt
átmenetileg le kell majd
zárni a belső melegvizes medencéket.
Folytatás a 2. oldalon
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A jövőépítő

Izsó Gábor: Tartható a 2010-es büdzsé

– Tisztelt képviselő Úr!
Ön egészen alulról kezdte az
életet, és onnan jutott el
oda, ahol most van. Az országgal valahogy másként
tör tént. Mi lehet az oka
ennek? Mi romlott el?
– Az országnak vélhetőleg
az a legnagyobb baja, hogy
sorsa a rendszerváltáskor is
megpecsételődött, ugyanis a
piacgazdaság a nyakunkba
szakadt, és a pár napos bárányokra – ránk – rászabadultak a nyugati farkasok. Hogy
ez tudatos volt-e és így komponálták meg előre valakik,
esetleg nagyfokú naivitásunk
is hozzájárult ehhez, ki
tudja... De egy ország nem is
fejlődhet, ha adóforintjainak
10-15 százalékát folyamatosan
kiviszik nyugatra a multicégek. Vagy azok, akik rendszerváltáskor bagóért termelőeszközhöz jutottak, „a tűzhöz közel állók”, azok is külföldi, adóparadicsomokban
bejegyzett, ún. offshore
cégekbe viszik ki a megtermelt hasznot. Csoda, hogy
még így is működik az ország!
– Mi történt ezalatt
Békésen? Fejlődtünk, visszafejlődtünk vagy toporogtunk
egyhelyben?
– A város arculata, infrastruktúrája átlagosan fejlődött.
Ami elszomorító, hogy nincsenek, vagy alig vannak életképes
vállalkozások,
a
Békéscsabára bejárókat elsőként bocsátják el, ha létszámcsökkentés van. Sajnos általánosnak mondható, hogy sok a
városokban és az országban is
a haszontalan „szépberuházás” (nem okvetetlenül szükséges, de pofás), de ez a mai
pályázati rendszer tudatos
fonákságainak is betudható.
Mint munkáltatónak az a
tapasztalatom, hogy hiába
nagyon nagy a munkanélküliség, jól képzett, alkalmas
szakember alig találni. Van

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

INTERJÚ BARKÁSZ SÁNDOR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVEL

olyan réteg a városban, sajnos
zömében a cigányság is ide
tartozik, ahol már a munkaképes fiatalok sem látták édesapjukat munkába járni, és ez
közös felelőssége az egész társadalomnak!
– Említettem, hogy ismeri
a munka ízét és árát. Azt
mondják, megnézi, mire
költ, de hogy nagylelkűen ad
is, ha kell. Hogyan jutott egy
szépen felépített cégtől a képviselőségig?
– Nos, egyrészt ha valaki
gazdálkodik vagy vállalkozik
– habár nagyon nem szeretem
ha vállalkozónak tekintenek,
mert morálisan ma Magyarországon ez egy nem túl jó
hírű szó – muszáj minden fillérre odafigyelnie, ugyanakkor
ha valaki megteheti, lelki,
erkölcsi kötelessége, hogy a
rászorulton, a gyengén segítsen. Másrészt úgy éreztem,
hogy a nulláról induló vállalkozásom tapasztalatai révén
talán tudok segíteni lakóhelyem, Békés városának gondjain. Úgy gondolom, hogy jó
indíttatásom volt, mert nagyon sokszor mérnöki végzettségemmel, gazdálkodási
tapasztalataimmal felzavartam a megszokott állóvizet, és
talán lendületet adtam bizonyos területeknek. Sajnos vannak a képviselők között néhányan, akik presztizsből, hiúságból, a valóságot gyakran
elferdítő beteges veszekedés-

mánia miatt vannak ott. Jobb
lenne, ha átadnák e helyüket a
tehetséges, a civil életben már
döntési adottsággal-tapasztalattal rendelkező, a városért
valóban tenni akaróknak.
– Közel hatvan alkalmazottal dolgozik. Velük könynyebb, vagy az ikrekkel és
Gergővel otthon? Mondana
néhány szót családjáról, hobbijáról?
– Számomra a legnagyobb
kihívás a gyerekeim nevelése,
mert ezt a négy fiút úgy szeretném útba indítani, hogy
nem a tarisznyájukat akarom
pénzzel teletömni, hanem – és
ez feleségemmel közös szándékunk – a fejüket és a szívüket szeretnénk megtölteni
olyan dolgokkal, hogy büszkék lehessünk rájuk. Hozzájuk képest a vállalkozás és a
képviselőség majdhogynem
„hobbi”. Komolyra fordítva
szót, szerintem a legjobb, a
leghatásosabb gyereknevelési
mód a személyes szülői minta,
mert kizárólag szóval sem felnőtt embert, sem gyereket
nem lehet nevelni, hanem
csak példamutatással. Ennek a
politikában is így kellene
működnie, amit sajnos csak
szórványosan veszek észre. A
kollégáimat a második nagy
családomnak tekintem, nem a
kizsákmányolás kapitalista
jelképe lebeg a szemem előtt,
hanem egy élhető, bizalomra
épülő, jó közösséget szeretnék
összetartani. Az is igaz, hogy
ha kell a „nádpálcát” is előveszem...
– Mi lesz április 11. után?
– Az országban nagy tartalékok vannak. Ha az acsarkodásmentes nemzeti érdekek végre valahára érvényesülni tudnak, és morálisan is
vállalható kormánya lesz az
országnak, akkor optimizmussal, bizakodással nézhetünk a saját és a gyerekeink
jövője elé.

Várja a gyerekeket
a Szivárvány családi napközi
Hivatalosan 2009. januárjától működik városunkban a
Szivárvány Családi Napközi a
Hajnal u. 2/5. szám alatt. Az
intézményt, amely 5-8. osztályos (10-14 éves) diákokat fogad naponta 13-17 óra között,
a Küldetés Alapítvány üzemelteti. Maximum hét gyermekkel tudnak egy időben
foglalkozni – mesélte lapunknak Tóthné Szűcs Csilla, a
napközi vezetője. Hozzátette,
hogy fontosnak tartják a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkész-

ség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság,
önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. A gyerekek egészséges
étkeztetést kapnak, az iskolai
feladatok elvégzése mellett jut
idő a játékra, mozgásra is a
szabad levegőn, kreatív és
zenés foglalkozásokra, kulturális rendezvények látogatására. A napközi havi térítési díja
7500 Ft, de hamarosan nyolcezer forint lesz. Fontos hangsúlyozni, hogy a napközi felekezetektől független, állami

támogatásban részesülő intézmény, amely a hatályos törvényi rendelkezéseket betartva
végzi feladatát, a városi jegyző
felügyelete alatt.
Tóthné Szűcs Csilla elmondta még, hogy felvételt hirdet
egy nyári napközis táborba is.
Június 21-től négy héten keresztül, maximum 20 gyermek
jelentkezését fogadják, de vállalnak gyermekfelügyeletet is
ezen idő alatt. Jelentkezni lehet
a Hajnal utca 2/5. alatt vagy a
www.csana.baptist.hu honlapon is.
Zs. I.

Folytatás a címoldalról
Izsó Gábor elmondta, hogy
magánbefektetők érdeklődnek a korábbi strand területének további sorsáról, mert
panzió, étterem, és más vendéglátóhely építésében gondolkodnak, amely az idegenforgalmat generálhatja.
Kétszáztízmillió forintból
új bölcsőde épülhet a Fábiánhídnál, a volt autósmozi helyén. A nyolccsoportos intézmény kiválthat egy korszerűtlen bölcsődét, amely egyéb-

ként is túlterhelt - hangzott el
a tájékoztatón. A polgármester a költségvetést kiegyensúlyozottnak nevezte, amelyet
szavai szerint az is alátámaszt,
hogy ellenszavazat nélkül fogadta el a testület. A felveendő 300 milliós fejlesztési célú
hitellel kapcsolatban annak a
véleményének adott hangot,
hogy azzal nem vállalja túl
magát a város, viszont felvétele szükséges, hogy a folyó
beruházások befejeződhessenek, melyekkel 3 milliárd fo-

rintos vagyonra tesz szert a
város, és pozíciója megerősödik a kistérségben.
– A korábbi évekhez képest nagyobb, 60 millió Ftos általános tartalékot képeztünk a büdzsében, de
egyben reméljük, hogy a
várható kormányváltás egy
új szemléletű gazdasági politikát indíthat el. Erre igen
nagy szükség van végre –
tette hozzá a sajtó képviselői
előtt Izsó Gábor.
Szegfű Katalin

A Korona utcára Korábban nyit
költözik a Jobbik a Fidesz iroda

A JOBBIK Magyarországért Mozgalom Párt
békési szervezete az önkormányzati tulajdonú
Korona utca 3. szám alatti épületben kért elhelyezést tekintettel egyre bővülő tagságukra, illetve növekvő feladataikra. A 33 négyzetméteres, jelenleg még üresen álló helyiséget a Képviselő-testület döntése értelmében 2525 Ft/m²/év
+ ÁFA összegért bérelheti a párt 2012. február
29-ig, illetve amíg azt a város nem értékesíti. A
közüzemi szolgáltatások díját a szintén ott székelő Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet,
és a Kereszténydemokrata Néppárt Békési Szervezete együttesen, szakértő által megállapított
arányban fizeti.

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)

A párt tájékoztatása szerint megváltozott a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Békésen a Piac tér 3. szám alatt nemrégiben megnyílt irodájának nyitvatartási
rendje. A választópolgárok igényeihez
igazodva a korábbihoz képest egy órával
hamarabb, 9 órától várja az ajánlószelvények leadási ideje alatt azokat, akik az
irodában szeretnék leadni a cédulájukat.
Az iroda hétköznapokon 16 óráig tart
nyitva, és szombaton is kinyit a délelőtti
órákban.
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Hajrában a pedagógusok képzése
Befejezéséhez közeledik a pedagógusok képzése
a „Kompetencia-fejlesztés a Békési Kistérségi
Általános Iskolában” című TÁMOP-3.1.4-08/22008-0013 számú pályázat keretében.
A pályázat segítségével a
Békési Kistérségi Iskola három városi tagiskolája összesen
22 db laptoppal és három multifunkcionális nyomtatóval,
valamint egyéb kisértékű eszközökkel gazdagodott, hozzájárulva ezzel az oktatás magasabb szintű működéséhez.
2009. október elseje és
2010. január 31-e közötti időszakban a pedagógusok a
következő képzéseken fejlesz-

tették elméleti, gyakorlati és
módszertani ismereteiket:
- Kompetencia alapú programcsomagok bevezetését támogató képzések
- Általános pedagógiai módszertani képzések (pl. Tanulás
tanítása; Kooperatív technikák;
Projektpedagógia, epochális
oktatás; Tevékenységközpontú
pedagógiák, Hatékony tanulómegismerési technikák; Tanulói
differenciálás heterogén cso-

portban; Professzionális tanári
kommunikáció; stb.)
- Infokommunikációs technikák oktatásban történő
alkalmazását segítő képzés
- Integrált Pedagógiai
Rendszer bevezetését támogató képzések
- Sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását segítő képzés

- Változásmenedzsment és
projektmenedzsment képzés,
stb.
A TÁMOP-3.1.4-08/2-20080013 számú projekt 2010.
augusztus 31-igvalósul meg.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


A szeretet soha el nem fogy
A szeretet valóban nem
fogy el soha, mert bár másik két bál is hívogatta az
érdeklődőket, mégis sokan
(165-en) döntöttek úgy,
hogy a Békési Kistérségi
Általános Iskola Karacs
Tagintézményének 12. jótékonysági bálját választják
február 13-án.
Hangulatos
gyertyafény,
színpompás dekoráció és egy
„köszöntő” aperitif fogadta az
érkezőket az iskola tornatermében. Palatinus Pál igazgató úr
hivatalosan is megnyitotta a
rendezvényt, köszöntötte a
kedves vendégeket, köztük Izsó
Gábor polgármester urat és
feleségét, valamint Erdős Norbert országgyűlési képviselő
urat, és a társintézmények
megjelent vezetőit. A szórakoztatásról a Fregoli táncklub táncosai (vezető: Kenyeres Csaba)
gondoskodtak ámulatba ejtő
bemutatójukkal, majd az
Alapfokú Művészeti Iskola

tanára, Szőnyi Graciella és
tanítványai varázsolták el a
hallgatóságot ütőhangszeres
produkciójukkal. Kis Ildikó fitness gyakorlata, szaltói lélegzetelállítóak voltak. A bőséges és
ízletes vacsora (gombával töltött rántott sertésszelet, csirkemájjal töltött sertésszelet, sült
csirkecomb petrezselymes burgonyával és párolt rizzsel, savanyúsággal valamint somlói galuska) elfogyasztása után egyre
emelkedett a hangulat. Szinte
„porzott” a padló a táncos lábaktól s a Budai Duó csak húzta, húzta a talpalávalót. Az éjfélt pezsgős koccintással köszöntötték, majd a tombolahúzás izgalmait jókedvű, „viharos”
tánccal vezették le a vendégek.
A reggel már bekukucskált az
ablakon, mikor is az első „fecskék” szállingózni kezdtek hazafelé; elégedetten, jókedvvel eltelve; várva az újabb találkozást,
az újabb bált. Karacs Teréz
tagintézmény dolgozói 

Az iskola dolgozói ezúton is
köszönetet kívánnak mondani
mindazoknak, akik szeretik és
segítik gyermekeinket, úgy mint:
Lipcsei Fatelep, Juhász Sándor
üvegesmester, Vér Ferenc, Kardhal Netcafé Bt., Békés Mátrix, Balázs és Balázs Kft., Lagzi Cukrászat, Mészáros és Társa Bt.,
Szfinx, Mozaik Kiadó, Napraforgó Játékbolt, Erste Bank Békési
Fiókja, Dübögõ Szálloda és Étterem, Tóth és Társa Kft., Juhos és
Társa Kft., Halász Béla antikvárius, Leiner Tibor órás, Szent Lázár
Alapítvány, Csani és Csani Kft.,
Klima Pál és társa, Anett butik,
Ildikó táskakereskedés, WOLF
kereskedés, Pizzaház, Juhász Zoltán cukrászmester, Pocsaji Lajos
üvegesmester, Békés Város Mûvelõdési Központ, Kamuti és Muronyi Tagiskola, Kis Anikó fazekas, Szudár Lajosné virágüzlete,

Mészáros Sándor Velo Shop, Cseke Mihályné és Horváth Hajnalka
amatõr festõk, Barta István
Zoltán vállalkozó, Nagy Mihály
Tibor költõ, Kállai Júlia grafikusmûvész, Balog Gáborné textilmûves, Diákönkormányzat, Erdõs Norbert, Izsó Gábor, Budásné Kis Edit, Kissné Balogh Mária,
Szabó Imre, Palatinusné Komáromi Katalin, Lukács Eszter,
Földesi Magdolna, Sipiczki Mátyásné, Kovács László, Berczi Gumi, Vámos Lászlóné, Iskolai Büfé,
Kovács Dóra és szülei, Vetési Klára, Sas Anikó, Kelemen Hanna,
Szabó Attila, Varga Ágnes és szülei, Megyeri Gábor, Körös Likõr
Kft., Balogh kertész, Öreg Gumis,
Lehoczki Mihály, Linea Táncklub,
Kocsor Sándor, Békési Újság,
valamint iskolánk osztályainak
munkaközösségei, s mindazok,
akik pártolójegyet vásároltak.

Anyakönyvi hírek

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Házasságot kötöttek: Dominik Mihály és Sille Szilvia.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Such Jánosné (88
évesen), Gál Imre (52, Kamut), Szabó István (43), Tóth
Károly (60, Bélmegyer), Dobay Emma (76), özv. Nyeste
Jánosné (90), Domokos Gábor (75), Balog Imre (86),
özv. Jakucs Istvánné (77),

Gulyás András (74), Kelemen Sándor (78), özv. Kiss
Lajosné (82), Szabó Gergely
(55, Bélmegyer), Rácz Zoltán
(59), Fejes Gyula (76), özv.
Püski Lajosné (91), Brunszvik Józsefné (59).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Tiborc, Mátyás
Pálmai
Tamás

A következõkben – kicsit
csúsztatva a történelem idõsíkjait – Tiborc, ki tisztesség és
becsületrõl beszél, mi volnánk,
mai magyarok. Mátyás pedig
az a hatalom, mely remélhetõleg szolgálni akar majd
minket már a közeljövõben.
Nos, panaszainkat kívülrõl
tudjuk, nem sorolnám õket,
ám arról a zsinórmértékrõl,
amely bárminõ eljövendõ kormány irányadója kellene hogy
legyen, tán ejthetünk néhány
szót. Mert itt már akadnak
kételyeink és kérdéseink.
A tisztesség helyreállítása
lesz az új kormány egyik
elsõdleges feladata – mondta
Balog Zoltán, az Országgyûlés emberi jogi bizottságának Fideszes elnöke. Kitért
arra, hogy Magyarországon
egy felmérés szerint a magyar
lakosság jelentõs része azt
gondolja, hogy tisztességesen
nem lehet érvényesülni, de
akik ezt így gondolják, azoknak a többsége mégis azt
mondja, hogy tisztességesen
szeretne élni.
Mi hozzátehetjük, hogy
ehhez jól jönne a másik sarokkõ, a becsületesség is.
Egyes vélemények szerint a
becsületesség (Ennek a fogalomnak honlapja is van!) a
tiszta lelkiismeret önmagunk
és az embertársaink elõtt, egy
valódi tiszta tükör. De becsületesnek lenni bizony nem
kevés bátorságot igényel,
pedig bármelyikünk egyik
legszebb tulajdonsága az a
képesség, hogy ki tudjuk
mondani: „Hibáztam, neked
volt igazad. Sajnálom”. Mert
igazából nem az a lényeges,
hogy bármi áron igazunk
legyen, hanem jóval fontosabb, hogy képesek legyünk
felismerni a hibáinkat és
felelõséget vállaljunk értük,
hogy tanuljunk belõlük. A
becsületesség empátiát igényel. Azaz azt a képességet,
amellyel más helyzetébe is
bele tudjuk képzelni magunkat. Ugyanakkor a vállalkozás
is nagy felelõsség ma, de
becsületesen vállalkozni az
már önmaga a tisztesség.
Azt akarod tudni, mi a
becsület? Egyszer gyermekkoromban én is megkérdeztem
nagyapámtól, kint a határban,
a nagy akácfa alatt. Azt
mondta, hogy ezt csak önmagától kérdezheti meg az
ember. Aki szembe tud nézni

önmagával – mondja Illés
Sándor. Benjamin Franklin, az
államférfi életérõl való számadásában pedig ilyeneket ír:
„Úgy kívántam élni, hogy ne
vétsek soha, s legyõzzem a természeti hajlam, szokás és társaság kísértéseit. Mivel tudtam, vagy legalább azt hittem:
tudom mi jó s mi rossz, elgondolkodtam miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket
és miért ne kerülhetném el a
másikat messzi. Azonban
hamarosan látnom kellett,
hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Így 13 erény címszavába gyûjtöttem mindazt,
amit magam elé, mint szükségest vagy kívánatost tûztem:
mértékletesség, csend, rend,
határozottság, takarékosság,
szorgalom, õszinteség, igazság,
mérséklet, tisztaság, nyugalom, makulátlanság, alázat.
Szép felsorolás. És nehéz.
Plusz az elõbb emlegetett tisztesség és becsület, talán még a
szeretet is mellé...”
Jézus becsületessége is nyilvánvaló. Az „Új ember” így ír
errõl: ...valaki megszólította:
„Követlek, bárhová mész is.”
Jézus azonban figyelmeztette:
„A rókáknak vackuk van, az
ég madarainak fészkük, de az
Emberfiának nincs hová fejét
lehajtania”. (Lk 9,57-62) Jézus
lényegében azt mondta ennek
a jó szándékú embernek, hogy
fontolja meg jól, hajlandó-e
vállalni a nehézségeket, megfizetni azt az árat, amelyet a
tanítványi életstílus megkövetel. Ez ma is érvényes: kereszténynek lenni nem „gyerekjáték”. Nem biztos, hogy szívességet tesznek az egyháznak
azok, akik azt hangoztatják,
hogy erkölcsi elvárásai túl
magasak. Az egyházban nem
a számok számítanak, hanem
a minõség.
A becsületességet túl
gyakran lefokozzuk puszta
erkölcsi magatartásra, de az
sokkal több annál. A becsületesség lelki minõség: olyan
értékek nyújtják hátterét,
amelyekért érdemes élni, ha
kell, meg is halni. Nem lehet
becsületesen élni anélkül,
hogy ne akarnánk vállalni az
értékek árát. A becsületesség
tehát emberségünk minõségének mércéje és mutatója –
mondja Szentmártoni Mihály. Tisztességes ember pedig az, aki nem csak külsõ
megnyilvánulásaiban, hanem
belsõ gondolataiban, szándékaiban is pozitív ember.
Azt hiszem elég e gyönyörû, de nehéz gondolatokból. De ennyi, „csupán”
ennyi az elvárása Tiborcnak
önmaga és Mátyás felé.
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A medence vizében
nyertek új életet

Fiatalítást sürget a kertbarát kör
A szokásoknak megfelelően
most is megtartotta a Békési
Kertbarát Kör évnyitó ebédjét, melyen a tagok mellett
azok családjai, rokonai, barátai is részt vettek, összesen
mintegy százan.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A kiváló hangulat a Döbögő étteremben már az ebéd előtt érezhető volt,
köszönhetően Csökmei Gábor zenésznek
és a sok táncos lábú vendégnek. Szabó
Imre, a kör elnöke ismertette az előző év
történéseit. Havonta tartanak szakmai
jellegű összejöveteleteket a Nyugdíjasok
Házában. Évente sokak által várt szakmai tanulmányi útra mennek el, idén,
tavalyhoz hasonlóan, a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési és NövényterTovább fotók: www.bekesiujsag.hu

A Békési Uszoda tanmedencéjében február 14-én a városban működő evangéliumi
szemléletű Kegyelem Gyülekezet négy tagjának bemerítése történt meg. Az igét Durkó Albert lelkipásztor, az EPK
Országos Cigánymissziójának
vezetője hirdette, kiemelve,
hogy a bemerítéssel az ember
meghal a bűnnek, de feltámad

egy új életre, melyet immár
Isten követése vezérel. Pál apostol szavaival: „Többé tehát nem
én élek, hanem Krisztus él bennem.” A bemerítés szolgálatát
Krizsanyik Győző, a gyülekezet
lelkipásztora végezte. Ez volt a
két hónapja megnyitott uszoda
eddigi legnagyobb, legtöbb embert, mintegy 150 személyt
vonzó eseménye.

Az elmúlt évet Szabó Imre elnök értékelte.
További fotók: www.bekesiujsag.hu.

Jótékonysági bál
a sérült gyerekekért
Az Együtt könnyebb Közhasznú Egyesület Tavaszköszöntő Jótékonysági Bálját
március 19-én, pénteken 19
órától tartja a Dübögő étteremben. A belépés 3500 Ft,
emellett 500 és 1000 Ft-os
pártolójegyekkel is segíteni lehet a most hetedik alkalom-

mal sorra kerülő bál célját, a
békési és városkörnyéki sérült
gyerekek szabadidős programjainak, illetve nyári táboroztatásának ügyét. A zenét a
Joker együttes biztosítja. Jelentkezés és felvilágosítás:
info@egyuttkonnyebb.hu,
vagy 30/239-81-67.

mesztési Napok rendezvényre bérelnek
autóbuszt. Az elnök elmondta még, hogy
a tagdíj mindössze 700 Ft évente. A szervezet jelenleg 45 tagot számlál, de újítani, fiatalítani kellene, hiszen a tagok jelentős része idős. A kör tagságának célja,
hogy példamutatással elérje, minél több
szépen művelt kert legyen Békésen.
Az ebéden jelen volt Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési képviselő is. Utóbbi a
kertbarátoknak elmondta, hogy a város a
költségvetés előkészítésénél a civil szervezetek igényeit szem előtt tartja, és a nekik
szánt támogatást nem kurtítja meg, így a
Békési Kertbarát Kör is megkapja az éves
támogatást, amely egyébként költségvetésének mintegy felét teszi ki.
Az ebédet követően még sokáig eltartott a táncos mulatozás.
Sz. K.

BABAÚSZÁS VÉGRE BÉKÉSEN!
Végre nem kell Békéscsabára utazni azoknak a babás családoknak, melyek babaúszáson szeretnének részt venni.
Március 3-án (szerdán) 16:15 órai kezdéssel a békési uszoda
tanmedencéjében elkezdődik a babaúszás oktatása. Ajánlott 3
hónapos kortól 3 éves korig.

Várják a Múzeumbarátok
A Békési Múzeumbarátok Köre február 27-én, szombaton,
15 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Békési Galériában,
a Széchenyi tér 4. szám alatt. Szeretettel hívja és várja az
érdeklődőket.

Vidám tánccal
búcsúztatták a telet
„Minden évben a nagyböjt alkalmával az Egyház arra hív minket, hogy őszintén megvizsgáljuk életünket az evangéliumi tanítás
fényében.(...) Amire az embernek leginkább szüksége van, az törvény által nem biztosítható számára. Ahhoz, hogy létét teljességgel élvezhesse, valami bensőségesebbre van szüksége, amit csak
ingyenesen kaphat meg: azt mondhatnánk, hogy az ember abból
a szeretetből él, amit csak Isten adhat meg neki.(...) Természetesen
hasznosak és szükségesek az anyagi javak – egyébként Jézus maga
is törődött azzal, hogy meggyógyítsa a betegeket, jól lakassa az őt
követő tömegeket, és bizonyosan elítéli azt a közömbösséget, ami
ma is emberek millióit kényszeríti halálra az élelem, a víz és az
orvosság hiánya miatt –, ugyanakkor az „osztó” igazságosság nem
adja meg az embernek mindazt, „ami megilleti”.(...) A hit egészen
más, mint egy természetes, kényelmes, magától értetődő dolog:
alázat kell annak elfogadásához. (...)Krisztus megváltó tettének
köszönhetően, mi a „legnagyobb” igazságosságba léphetünk be,
amely a szeretet igazságosságát jelenti, amelyben mindig inkább
adósnak, mint hitelezőnek érezzük magunkat, mert többet kaptunk annál, mint amit várhattunk volna. Ez a tapasztalat megerősíti, és arra ösztönzi a keresztény embert, hogy elősegítse az igazságos társadalom létrejöttét, amelyben mindenki megkapja a
szükségeset ahhoz, hogy emberhez méltóan éljen, és amelyben az
igazságosságot a szeretet élteti.(...) A nagyböjt a szent három napban csúcsosodik ki, melynek során ebben az évben is az isteni igazságosságot ünnepeljük, amely a szeretet, az ajándékozás és az
üdvösség teljessége.” (XVI. Benedek pápa)
Szerkesztette: dr. Pálmai Tamás

Békés Város Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete február 18-án Farsangi mulatságot
rendezett a Békési Nyugdíjas
Házban, ahol Balázs Imre elnök köszöntötte a megjelent
tagokat, a februárban ünneplő

névnaposokat, Juliannákat,
Zsuzsákat, Mátyásokat, Gézákat, így külön Petneházi Gézát
is, az állandó zenészüket.
Mintegy száz nyugdíjas az ő
zenéjére tánccal búcsúztatta a
zord téli napokat.

Meseillusztráció pályázat
Békés Város Piacfelügyelete
pályázatot hirdet húsvéthoz
kötődő meseillusztráció témakörben, három kategóriában:
alsó tagozatosoknak, felső tagozatosoknak és felnőtteknek.
A pályaművek szabadon
választott technikával, de természetes anyag felhasználásával készülhetnek. A pályamun-

kákat március 22-24. között
lehet beadni a Piacfelügyelet
irodájában, Polgármesteri Hivatal (Békés, Petőfi u. 2.) lapos
tetős épületének 32. irodájában. A győztes pályamunkák
kihirdetésére a március 28-i
„Virágvasárnapi vásáron”, 11
órakor kerül sor. A meseillusztrációkat ugyanott kiállítják.

Az elnevezéssel ellentétben a babaúszásnak nem igazán az
úszástanítás az elsődleges célja, hanem a baba kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődése. Persze előkészíti a terepet az úszáshoz, és ezeknek a gyerekeknek az életében fontos szerepet
kap a mozgás.
Nézzük milyen jótékony hatásai is vannak a babaúszásnak:
– Erősíti az immunrendszert és az izmokat.
– Kiváló szocializáló alkalom, kikapcsolódás az egész családnak.
– Serkentőleg hat a baba testi-lelki fejlődésére.
– Erősíti a tüdőt és a szívet.
– Kiválóan fejleszti a hátizmokat, így megelőzhetőek a
későbbi tartáshibák.
– A gyógytorna kiegészítéseként kiváló az úgynevezett
hypoton, illetve feszes babák számára is.
Mire érdemes odafigyelni, mielőtt csobbannánk a picivel:
A medence vize kb. 30-33 C○-os, ezért fontos az esti fürdetéseknél fokozatosan csökkenteni a víz hőmérsékletét. Érdemes 3
hónapos korban elkezdeni, hiszen a búvárreflex 4-7 hónapos korban tűnik el. Este fürdetés alkalmával a pici arcát bő vízzel mossuk le, vagy csorgassunk a szeme közé vizet, fröcsköljük le, így
megtanulja nyitva tartani a szemét a vízben is. Speciális úszópelenkát bármelyik drogériában beszerezhetünk. Továbbá szükséges felülre egy biciklis nadrág viselete. Érdemes hidratáló baba
testápolót magunkkal vinni, mely úszás után ápolja a baba kiázott bőrét. Kifogóból előnyös lehet két darabot is magunkkal
vinni, ugyanis a medencéből való kiemeléskor sokszor nagyon
nedves lesz a törölköző a pelustól. A tanfolyamon való részvételhez pedig szükség lesz egy gyermekorvosi igazolásra.
A tanfolyammal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bátran Sinka Ágnes babaúszás-oktatóhoz, aki a 30/311-00-97-es
telefonszámon érhető el.
Nagy Krisztina, védőnő
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Jóság és szeretet
Jóság és szeretet. Ezekre egyre inkább szükségünk
van rohanó, erőszakkal telített világunkban. A felnőtteknél is nagyobb az igény ezen érzelmek iránt,
hát még a gyermekeknél. Dr. Petneháziné Lipcsei
Margittal való beszélgetésem csak megerősített
gondolataim igazáról. Bár mindkettőnk haja őszbe
vegyül már, s arcunk kissé gondoktól barázdált, de
ha a gyerekek kerülnek szóba, szemünkben, szívünkben még mindig az ifjonti hév lobog.
– Bár szinte egymás szomszédságában dolgozunk, vajmi
keveset tudok rólad. Mesélj hát!
– A családom nekem is a
legfontosabb, mint mindenkinek. Ők a támaszaim, a biztos
háttér a munkám során. Három gyermekem van: Margit
27 éves és történész, Borbála
20 éves a Debreceni Agrártudományi Egyetem állattenyésztő mérnöki szakán másodéves, András pedig most
fog érettségizni a békési Szegedi Kis István Református
Gimnáziumban, ő 19 éves. A
férjem ügyvéd, többek között
a Roma Antidiszkriminációs
Hálózat Békés megyei képviselőjeként végez jogi segítségnyújtást. Együtt lakunk a férjem édesanyjával, aki rengeteget segít nekem a házkörüli
teendőkben. A férjem maximálisan támogat mindenben,
a gyermekeim pedig az idők
során elfogadták, hogy nemcsak velük, hanem mások
gyermekeivel is törődöm folyamatosan, „a nap 24 órájában”. Egyre kevesebb időm
van önmagamra és a pihenésre, de a rokoni és baráti kapcsolatok ápolása fontos számomra. Erőt ad, segít feltöltődni, kikapcsolódni. Ha tehetem, szívesen olvasok regényeket és szép költeményeket.
A kedvencem József Attila,
már általános iskolás korom

óta. Szeretek kirándulni, kerékpározni, nekem ez jelenti a
sportolást. Egész éves kikapcsolódást nyújtanak a növényeim ápolása, nyáron a kertben szorgoskodom, télen pedig a szobanövényeimmel törődöm. Titkos vágyam, hogy
egyszer mind anyagilag, mind
idő szempontjából legyen lehetőségünk elutazni Spanyolországba, az El-Caminora.
– A neved felmerült a
lakásotthonokkal kapcsolatban. Mik ezek, kik a lakóik és
miként élnek itt?
– A lakásotthon az állami
gondoskodásban lévő, átmeneti nevelésbe vett gyermekek egyik elhelyezési formája.

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra
meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
Békés, Karacs T. u. 5. II. 6. (59 m2-es) lakás
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
Békés, Karacs T. u. 7. II. 8. (59 m2-es) lakás
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó
Tarhos, Békési u.7. fsz. 8. (65 m2-es) lakás
A bérleti díj: 300 Ft/m2/hó
Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2-es) üzlethelyiség
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+(ÁFA)
Békés, Széchenyi tér 4. szám (244 m2-es) üzlethelyiség
(volt LIBRESSÓ)
A bérleti díj: 80.000 Ft/hó+(ÁFA)
Békés, Veres P. tér 7.szám (9.számú) garázshelyiség
A bérleti díj:5.000 Ft/hó+ÁFA
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u.2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2010. március 10. (szerda) 16 óra.

Békésen és Tarhoson összesen
hat lakásotthon működik,
ebből kettőben normál intellektusú, egyben enyhén sérült, kettőben speciális szükségletű gyermekek, további
egyben utógondozott fiatalok
élnek. Ez az elhelyezési forma
családias nevelést biztosít 3
éves kortól 18 éves korig, illetve az utógondozottak eseté-

ben 24 éves korig. Egy-egy
ilyen lakásotthonban egy
nevelőtanár, egy gyermekvédelmi asszisztens és három
gyermekfelügyelő próbálja
pótolni a családot, többnyire
sikerrel. Átlagban 8-12 gyermekről kell gondoskodnunk.
Bár ezek a gyerekek általában
problémásak, ennek ellenére
elfogadják őket a lakókörnyezetünkben és az iskolában
egyaránt. A gyermekeink átmenetileg vannak itt elhelyezve. Az a célunk, hogy amenynyiben lehetséges, visszakerüljenek a családjukba. Különböző gondok megoldásával
küszködünk, például tanulási
nehézségek, igazolatlan hi-

ányzás… stb. Mire hozzánk
kerül egy gyerek, azt általában hosszú folyamat előzi
meg. A gyermekvédelmi
rendszer próbál először segíteni a családoknak, ha ez nem
sikerül, akkor kerül hozzánk a
gyermek. Előfordult már
olyan is, amikor a gyermekek
kérték az elhelyezésüket vagy
a szülő mondott le a szülői felügyeleti jogairól. Mottónk
mindig a gyermekekbe vetett
hit, a pozitív gondolkodás.
– Margitka, te milyen szerepet vállaltál e meglehetősen
nehéz munkában?
– A békési lakásotthonok
szakmai vezetője és jelenleg
47 gyermek törvényes képviselője vagyok. Eredetileg óvónőnek tanultam, szerettem is
a hivatásomat. Sok éven keresztül saját gyermekeimet
neveltem, mint főállású anya.
Majd 2001-ben Tarhoson a
Gyógypedagógiai Intézetben
óvónő voltam, közben elvégeztem a Gyógypedagógiai
Főiskolát, és a Semmelweis
Tudományegyetem mentálhigiénés szakát. Hat évvel
ezelőtt, 2004-ben felkértek a
Békés-Tarhosi lakásotthonok
vezetőjének, amit én egy kicsit félve vállaltam el, de nem
bántam meg. A kezdeti lelkesedésem még mindig töretlen.
Csukás István nálam kifejezőbben fogalmazta meg a
munkánk lényegét: „Kint is
bent is nagy vacogás, /
Ringassuk hát a Gyermeket, /
Nem válthat meg már semmi
más, / Csak a jóság, a szeretet.
/ Szép hitedet ne veszítsd el, /
Nem élhetünk üres szívvel!”
Gugé
Következő lapszámunkban
interjút közlünk id. Juhos Balázs
asztalosmesterrel.

MELEGEDJÜNK FINOM ÍZEKKEL!
Hideg időben a szervezet több energiát igényel, ezt érezhetjük az étvágyunk növekedésén, illetve a megkívánt ételek fajtáján is. Ám a zsíros hús és az édesség rossz választás, inkább
érdemes megpróbálkozni a melegítő hatású élelmiszerekkel.
A gabonák szinte belülről fűtenek, különösen a szezámmag és az olaj alkalmas erre, de érdemes gyakran fogyasztani a kölest, a hajdinát, lencsét a szóját és a szárazbabot is.
Télen van szezonja a szárított aszalt gyümölcsöknek. Az
aszalt szilva egy kis vízbe áztatva még enyhe hashajtó hatással is bír, de fogyókúrázóknak csak keveset szabad nassolni
belőle a magas energiatartalma miatt.
Jól melegítenek az olajos magvak, a dió, a napraforgó, a
mogyoró ráadásul még remek kalcium és cinkforrások is.
Fűszernövényeink közül belülről fűt a fokhagyma, a paprika,
a bors, a szegfűszeg, a curry és a hagyma, amely egyébként a
légutak kiváló gyógyítója. Aki szereti, fogyasszon bátran
fahéjat, csupán a kismamák óvakodjanak az illóolajától,
ugyanis magas kumarintartalma miatt vérzést okozhat.
Az indiai orvoslás szerint hevítő hatású például a hibiszkusz-, a kakukkfű-, a gyömbér-, a galagonya-, a fekete
üröm-, és az eukaliptusz tea. Bár a filteres készítmények is
finomak, a legjobb hatásúak azok a teák, amelyeket szálasan főzünk meg.
Le a fűtéssel, elő az ízekkel!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Az MSZP nehezményezi Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök politikai állásfoglalását, aki
Hódmezővásárhelyen vett részt a Fidesz kampánygyűlésén. A püspök szerint, ha lenne Magyarországon igazi, baloldali párt, akkor az egyháznak támogatnia kellene, mert
a baloldali értékek egyben keresztény értékek is. Ilyen párt
azonban nincs – mondta, hozzátéve, hogy a keresztény
értékrendet egyedül a Fidesz-KDNP szövetség képviseli
hitelesen. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke úgy reagált:
amiről a püspök beszélt, az tényszerűen helytálló. A
Fidesz-KDNP-kormány alatt ugyanis megvalósult az
egyenlő finanszírozás, az utóbbi években azonban a kormányzat minden esztendőben 200 ezer forintot vett el átlagosan valamennyi, egyházi iskolába járó gyermektől.
„Nyakónak pedig semmi köze ahhoz, hogy egy püspök,
mint magyar állampolgár, milyen politikai véleményt
fogalmaz meg. Úgy látszik, hogy a szóvivő még mindig az
ötvenes években él, amikor még egy pártbizottságból
akarták megmondani, hogy egy püspöknek mi legyen a
véleménye. Egy ilyen egyházi személynek pontosan
ugyanolyan joga van a politikai véleményét kifejezni, mint
egy matematikatanárnak, egy péknek vagy egy villamosvezetőnek” – fogalmazott Semjén.

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)
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Kerti kalendárium
Lassan-lassan közeledik a tavasz, a hótakaró
eltűnt a földekről. A kertészkedő a lakás melegében még kitalálhatja, mit hova vessen, mit termesszen. Korán vethető növények.
Az előző lapszámban a
mákról írtunk. Másik zöldségfélénk, amit legkorábban
el lehet vetni, a borsó. A
borsó a kertészeti és szántóföldi növénytermesztésben az
egyik legsokoldalúbb növény.
Fajtájától függően termeszthető zöldborsó, száraz borsóként étkezésre és takarmányozásra, a szára mind a zöldborsónak, mint a száraz magnak termelt borsónak felhasználható takarmányozásra.
Emellett a talajban maradó
gyökérmaradványok gazdagítják a talajt, mivel a borsó
gyökerén a talaj nitrogénjét
megkötő Rhizobium baktériumok élnek. A borsót már az
ősemberek is fogyasztották a
régészeti leletek szerint. A
borsó egynyári növény, a gyökerei 100-120 cm mélyre
hatolnak le a talajba és azt
50-80 cm szélességben hálóz-

zák be. A gyökerein gyökérgümők találhatók, ebben
élnek a levegő nitrogénjét
megkötő Rhizobium baktériumok. A virága pillangós,
termése hüvelyes. Egy hüvelyben a fajtától függően 5-10
szem is kifejlődik. Korán
tavasszal, illetve ősszel is vethető. Magjai zöld állapotban
cukortartalmúak, mely az
érés alatt átalakul keményítővé. A korai fajtáknál ez gyorsabban, a velőborsóknál lassabban következik be. A
borsó hidegtűrő növény, fiatal
korában a legtöbb fajta 5-6
fokos hideget is kibír. A mag
1-2 fokon már csírázik, és 4-5
fokon a növény fejlődése már
megindul. Ettől függetlenül
érdemes a vetést fátyolfóliával
takarni, mivel kedvező mikroklíma alakul ki alatta és a
növény gyorsabban fejlődik.
Kellően előkészített talajba

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

eladó kisebb kerttel. Békésen vagy
Jaminában kertes házra csere is érdekel.
Érd.: 70/367-02-40.
Eladó emeletes családi ház a Petőfi utcán.
Tel.: 66/411-306, 20/886-87-04.
Összkomfortos téglaház áron alul eladó.
70/360-50-36.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
lakás eladó megegyezés szerint. Érd.:
20/452-35-97, 30/50-92-087.
Ház eladó Békésen a Tárház u. 61. Érd.:
30/28-91-869, 30/97-24-514.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utca 10.
szám háta mögötti garázssoron. Érd.:
66/412-227.
Békésen földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújított lakás igényesnek kiadó.
Fizetési kedvezmény lehetséges. Érd.:
30/518-07-28.
Kétszobás téglaépítésű, összkomfortos
kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Eladó vagy cserélhető családi házra az Ady
utcában 57 m2-es lakás légkondival. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 70/365-03-43.
Békésen családi ház eladó. Érd.: 70/60035-64.
Vegyesfalazatú, kétszobás, gázkonvektoros, fürdőszobás ház sürgősen eladó.
Ipari áram van. Érd.: 20/557-12-54.
Békésen a Fáy 2-ben eladó emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. Tel.: 30/910-10-09.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész kerttel, műhellyel
olcsón eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.

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 az Ék utcában szerelőaknás
garázs, valamint a Karacs T. utca végén
garázs eladó. Érd.: 20/950-70-83.
Békés központjában, az Ady utcában
eladó egy második emeleti, 70 m2-es, 3
szoba + ebédlős középső lakás. Klimatizált, két teraszos, előtetős. Érd.: 30/53096-23, 66/737-626.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Szép környezetben, fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtérbeépítéses családi ház új tulajdonost keres. Tel.:
20/346-77-00.
Békésen a belváros közelében másfélszobás kertes házrész eladó. Érd.: 30/84266-07.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34956.
Ház nagy udvarral eladó Békésen, a
Lórántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 66/634214.
Rendezett, konvektoros + központi fűtéses, jószágtartásra alkalmas ház eladó.
Központi, földszinti vagy első emeleti
lakásra csere is érdekel. Érd.: 66/429-210,
30/542-17-80.
Nagyon szép helyen üdülő eladó.
Horgászási lehetőség és fürdő a közelben.
Jaminai házra vagy békési központi kertes
házra csere érdekel. Érd.: 70/367-02-40.
Összkomfortos, központi fűtéses ház

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Horgászhely eladó a békési homokbányánál, a 3-as tónál. Igényesen kialakított, betonozott, stéggel, 12 m2-es faházzal.
Irányár: 2,1 millió Ft. Tel.: 20/448-57-60.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.:
70/77-688-33, 66/634-238.
Mezőberényben 170 m2 alapterületű, 3 szo-

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: MÁRCIUS 2. KEDD 12 ÓRA.

már február végén, március
elején lehet vetni. Kapás művelés esetén a sortávolság 2530 cm, a vetés mélysége 5-6
cm. Kelés után 5-6 leveles
korban egyszer, majd virágzásig még egyszer meg kell
kapálni. Szedése kézzel történik, amikor a szemek még
zsengések.
Dacziné

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

Kérjük, segítse adója 1 %-ával a határon túli magyar pedagógusok anyanyelvi továbbképzését a Zenei Napok keretében az „Alapítvány a Megújuló Tarhosért” részére felajánlott összeggel.
Adószámunk: 19060844-1-04. Cím: 5630 Békés, Petôfi u. 2.

Apróhirdetések
bás polgári ház eladó. Lakás csere érdekel.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.
Kétszobás családi ház eladó a Gát utca
26. alatt. Érd.: Gát u. 33. alatt vagy 20/
599-91-02. Irányár: 5,5 millió Ft.
Parasztház sürgősen eladó a Tóth utcában 6,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/32-77-245.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat hasonló értékű, normál belmagasságú, fürdőszobás, fűtéses családi házra. Irányár: 6,5
millió forint. Tel. 30/476-93-80.
Háromszobás + nappalis vegyes tüzelésű + konvektoros kertes ház nagy garázzsal, rendezett udvarral eladó. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 70/22-14-716.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kéterkélyes, 72 m2-es harmadik emeleti,
háromszobás, felújított lakás eladó.
Egyszobás, erkélyesre cserélhető értékkülönbözettel. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.:
70/536-45-32.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Békés központi részén, csendes helyen,
szép előkerttel, nagy udvarral, melléképületekkel vegyes építésű családi ház eladó.
Irányár: 8.5 millió Ft Érd.: 20/950-70-83.
Békéscsabán a piacnál téglaépítésű, felújított, egyedi fűtésű, kétszobás, erkélyes
tehermentes lakás eladó. Irányár: 8,9 millió Ft. Tel.: 20/377-04-00.
A Széchenyi téren 3. emeleti, háromszobás
lakás eladó vagy kertes házra cserélhető.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 30/34-23-134.
Békés központjában 62 m2-es második
emeleti felújított, egyedis, téglablokkos
nagy erkélyes lakás igényesnek kiadó vagy
eladó 9, 6 millió Ft-ért. Érd.: 20/338-64-00.
INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Központban 2+fél szobás családi ház garázzsal, sok melléképülettel eladó. Egyszobás vagy egy + félszobás lakásra
csere is érdekel értékkülönbözettel. Ék u.
3. Tel.: 70/222-75-11.
A Fáy utca 6. alatt első emeleti, 1 + félszobás lakás garázzsal eladó 10,5 millióért. Tel.: 66/414-605.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen főútvonal mellett kétlakásos kertes ház eladó. Irányár: 13 millió Ft. Lakást
beszámítok. Érd.: 20/331-69-82.

A Síp utcában négyszobás ház eladó.
Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.: 20/264-34-39,
20/264-34-09.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.
INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Malomasszonykertben 3 szobás,
2 fürdőszobás, 2 garázsos családi ház eladó. Lakás csere érdekel. Irányár: 17,5 millió
Ft. Érd.: 30/552-43-77.
KIADÓ INGATLAN

Békésen első emeleti, egyszobás, felújított
lakás hosszútávra kiadó. 70/509-00-56.
Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/23066-33.
INGATLANT KERES

Háromszobás családi házat vennék Békésen. Tel.: 70/778-47-72, 66/643-033.

KERT
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/37669-16.
Malomasszonykertben a járda mellett 864
m2 kert kis faházzal, villannyal, vízzel eladó. Érd.: Petőfi u. 39.
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Multicar kisteherautó pótkocsival eladó.
Érd.: 70/77-34-017.
MTZ 50-es traktor és tolólap eladó. Érd.:
Szabadkai u. 37.
Simson S51N eladó. Érd.: 20/36-29-690.
Robi 151-es 6LE kerti traktor 6 db rotával,
járókerékkel, kiskocsival eladó. Érd.:
66/412-356.
Vásárolnék lejárt műszakis, akár rossz
állapotú utánfutókat. 20/77-59-725.
Kawasaki GPZ 500S eladó 1992. évj. Érd.:
30/97-24-514.

ÁLLAT
Bernáthegyi kiskutyák eladók. 70/944-26-54.
Keresek néma kacsát szaporításra, két tojót és egy gácsért, valamint egy gúnár libát. Tel.: 70/881-93-00, 17 óra után.

Eladók: előhasú üszők, pónikanca, sportló vagy cserélhető hízóra, jó állapotú kisbálázóra. Tel.: 30/246-96-79.
Két házicica ingyen elvihető. Érd.: 30/
409-31-25.
Malacokat veszek. Érd.: 30/20-32-196.
10 kg-os fehér libák eladók vagy jószágra cserélhetők: hízóra, malacokra. 70/
40-53-166.

TÁRSKERESÉS
Független, negyvenes, fiatalos, sportos férfi fiatal, vidám, csinos hölgy társát keresi.
Tel.: 20/342-26-07.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Figyelem! A rovatban KIZÁRÓLAG állást
keres vagy ajánl jellegű aprókat közlünk.
Valamely szolgáltatás (pl. takarítás,
fakivágás, gyermekre vigyázás, festés,
stb.) hirdetését itt nem tesszük közé.
Számukra kedvezményes hirdetést ajánlanak hirdetésszervezőink a 30/49-58420-as és a 20/32-34-247-es számon.
Felsőfokú német nyelvtudással, gépírói
gyakorlattal, nyelvoktatásban sokéves tapasztalattal munkát keresek. Tel.: 30/4769380.
Informatikus hallgató számítógépek javítása, karbantartása, weboldalkészítés terén
szerzett gyakorlattal hétvégi munkát keres.
Tel.: 30/242-12-82.
Csökkent munkaképességű férfi fuvarozással kapcsolatos munkát keres, valamint megfelelő végzettséggel, gyakorlattal
biztonsági őrként elhelyezkedne. Tel.:
30/246-96-79.
Több éves gyakorlattal, női ruha készítői
szakmával, kereskedő, boltvezető végzettséggel, számítógép-kezelői ismeretekkel
alkalmi munkát keresek. Tel.: 30/304-19-88.
Házi és házkörüli munkát végezni tudó
asszonyt keresek. 30/232-29-89.

EGYÉB
Elektromos kerékpár eladó. Érd.: Petőfi u. 39.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. Tel.: 70/234-64-19.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, mosdókagyló, vaskerítés kapuval.
Tel.: 30/246-96-79.
Zanussi kis hűtőszekrény 15 ezerért,
Electrolux 255 l fagyasztóláda 65 ezer Ftért eladó. Érd.: 30/331-71-72.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Érd.: 30/409-31-25.
Reumatikus betegségekre pozitív hatással
bíró, Infra derékalj (2 db, új, garanciás)
eladó. Érd.: 66/411-968.
Eladó: felnőtt és gyermekheverők, fotelek,

konyhabútor, dohányzóasztal, szekrények,
vitrines szekrény. 20/327-72-45.
Zimmermann pianínó eladó. Telefon: 70/
315-18-39.
Eladó: régi típusú kolbásztöltő, félautomata új mosógép, esztergapad, háromfázisú
180 amperes hegesztőtrafó, régi rádiók,
gobelin képek antikolt keretben. Tel.:
30/48-78-224.
Gyermekruhák és összecsukható sport
babakocsi eladó. 70/395-35-28.
Zepter kézi masszírozó és egy arcmasszírozó. 30/63-68-689.
Eladó vagy cserélhető egy 28-as kerékpár
26-osra. Tel.: 20/428-61-10.
Sony Ericsson K800i mobiltelefon jó állapotban eladó. Tel.: 30/370-11-21.
Elektromos kerékpár eladó. Érdeklődni:
70/250-57-62.
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.: 66/416-144. Deák F. u. 39.
Olcsó légpuskát keresek megvételre,
maximum 6000 Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Új német, cseh és magyar (alkaros) légpuskák olcsón eladók. Rosszat, régit 10
ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Slavia 631-es vagy 630-as típusú légpuskát vennék, maximum 10 ezer Ft-ig. állapota nem számít. Tel.: 30/931-90-85.
Útitársat keresek húsvéti kiránduláshoz
Pécs és környékére, 2-3 főt. 30/94-55-433.
Eladó kecsketej, sajtó, túró Békésen. Érd.:
70/222-10-48.
Eladó: kispolski motor, kisbálás szalma,
szövőszék, tizes-gev láda, 2" cső oszlopnak, borovi fenyőből készült ablak. Érd.:
30/376-69-16.
Bontásból eladó tisztított, raklapozott
tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, léc,
deszka, gerenda, konvektoros, terménydaráló, fagyasztóládák. 20/472-96-58.
Eladó egy 27 kW-os Celsisus típusú
kazán. Érd.: 30/284-96-26.
Hálószobabútor, konyhabútor és ülőgarnitúra eladó. Tel.: 20/584-36-01.
4 db bontott, öntöttvas fürdőkád, 1 db 5
mázsáig mérő tolósúlyos mázsa, cirkolafűrész 500-as motorral együtt eladó. Tel.:
30/293-27-51.
Háromfunkciós téliesített zöld babakocsi
eladó. Érd.: 70/391-79-09.
Jó állapotban eladó: 3 db 105x150 bukónyíló faablak, 115x150 faajtó, 100x210 teleüveges faajtó zárral, kilinccsel. Hőszigetelt
üvegezésűek. Tel.: 20/77-59-725.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
bioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 l
gázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. 30/39-49-55.
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Nőnap idején
kalandozás a konyhában
szetesen kóstolgatásra is invitálják. A programot fellépések
színesítik. A belépés ingyenes.

dik részben egyetemes történelmi témákat tárgyal, úgy
mint az athéni demokrácia,
Róma felemelkedése és bukása, kereszténység, iszlám, reformáció, ipari forradalom,
nácizmus és sztálinizmus,

vagy akár az ENSZ működése. A harmadik szekciót az
esszék alkotják, azaz rövid fogalmazásokban világít meg
egy-egy történelmi problémakört kezdve az írás kialakulásától a német megosztottság
kérdésén át egészen a mai magyar parlamentarizmusig.
A kiadásban a szerző segítségére volt a lapunkat kiadó
Családért Alapítvány vezetője is, így jelenhetett meg a
könyv 300 példányban, igen
méltányos 980 Ft-os áron. A
nyomdai munkát a dévaványai Földesi és Társa végezte.
Megvásárolható a református
lelkészi hivatalban, a baptista
iratterjesztésben, a könyvtárban és a Cerka papírboltban.

HÉTVÉGE

Február 26. péntek 16:30 óra
Vida Tivadar régész, egyetemi docens előadása
„Kereszténység a korai középkori Kárpát-medencében” címmel. Belépés ingyenes.
Eötvös Tagiskola könyvtára
Február 27. szombat 15 óra
Békési Múzeumbarátok Köre évi rendes közgyűlése.
Békési Galéria (Széchenyi tér 4.)
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

Március 3. szerda 18 óra
Választási fórum „Itt az idő!” címmel. Vendégek:
Dr. Kövér László és Túri-Kovács Béla. Részletek
lapunk 3. oldalán.
Kulturális központ

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Február 25. csütörtök 18 óra
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja.
Forradalmi Emlékmű

Hasznos történelemkönyv
nem csak diákoknak
Mucsi András, a Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény
német-történelem
tanára
„Történelmi áttekintés” címmel adott ki az érettségire készülő diákok felkészülését
szolgáló kiadványt. Olyanok
is forgathatják, aki szeretnék
feleleveníteni az iskolában
tanultakat, vagy csupán történelmi műveltségüket kívánják
kiegészíteni. A 220 oldalas
kötet három részből áll. Először 28 témakörben a magyar
történelem eseményeit tekinti
át, olyan klasszikus példákon,
mint Szent István, Tatárjárás,
Hunyadiak, Mohács, majd
Széchenyi István munkásságától a mai magyar választási
rendszerig mindent. A máso-

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 25. – MÁRCIUS 8. KÖZÖTT

HÉTVÉGE

tot: „Kalandozások a konyhában”. Ez a magyar, és benne
békési paraszti és polgári
konyhai felszereléseket, konyhai fortélyokat, recepteket és
ízvilágot igyekszik összefogni
és az érdeklődők elé tárni. A
kiállítást B. Szűcs Irén néprajzkutató és Prohászka Béla
olimpiai bajnok mesterszakács
nyitja meg a Széchenyi tér 4.
szám alatti Békési Galériában,
ahol a március 7-én, vasárnap
16 órakor kezdődő ünnepség
keretében a vendégeket termé-

Díjainak átadását követően
újabb rendezvényre készül a
Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület. Folytatja az egyesület a Békési Galériával
közös nőnapi sorozatát, melynek előző állomásaiként az
elmúlt két évben kiállítást
hozott létre a nők hagyományos tisztálkodó eszközeiről és
szereiről, illetve az öltözködés
témakörében.
Az idei téma, amely a tervek szerint le is zárja a soroza-

Március 6. szombat 15 és 18 órától
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény szalagavató ünnepsége.
Kulturális központ
Március 6. szombat 18 óra
Erste-Békési FKC – Cegléd bajnoki férfi
kézilabda mérkőzés.
Sportcsarnok
Március 7. vasárnap 10 órától
VIII. Békés-Körös Kupa ifjúsági labdarúgótorna.
Sportpálya
Március 7. vasárnap 16 óra
„Kalandozások a konyhában” – kiállítás és
múltidézés a paraszti és polgári békési
konyhák világából. Szervező: Nefelejcs Közhasznú Egyesület.
Galéria

Március 8. hétfő 13 óra
Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete nőnapi ünnepsége.
Nyugdíjasok Háza

Szépen beszéltek magyarul

Egy nyelvet beszélünk

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

Az Eötvös József Tagiskola
– hagyományaihoz híven – az
idén is megrendezte a „Szép
Magyar Beszéd” Kazinczy
szépkiejtési verseny területi
döntőjét február 3-án. A versenyen a gyerekeknek két szöveget kellett felolvasniuk: egy
szabadon választott és egy, a
Kazinczy Alapítvány Kuratóriuma által kiválasztott, kötelező szöveget. A feladat nem
valamiféle művészi előadást
igényelt, hanem a szövegek
értelmező felolvasását. A versenyzők teljesítményét középiskolai tanárokból álló zsűri
értékelte. Minden résztvevő
emléklapot kapott, a kategóriák helyezettjeit pedig egyegy szép könyvvel jutalmaztuk. A 7-8. osztályos korcsoport első helyezettje képviseli
majd térségünket a kisújszállási regionális döntőn, amely
április 9-11-én lesz.
A területi döntőn az alábbi
eredmények születtek:
5-6. osztály:
I. Horváth Csenge (Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Kollégium és Általá-

A díjátadás pillanata. További felvételek: www.bekesiujsag.hu.

nos Iskola. Tanára: Gellénné
Körözsi Eszter)
II. Bohus Lídia (Dr. Hepp
Ferenc Tagiskola. Tanára: Dr.
Szatmáriné Kocsor Anna)
III. Mohammad Fatime
(Karacs Teréz Tagiskola.
Tanára: Földesi Magdolna)
7-8. osztály:
I. Hanusz Richard (Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Kollégium és Általános
Iskola. Tanára: Seller Lászlóné)
II. Bohus Fanni (Dr. Hepp

Ferenc Tagiskola. Tanára: Királyné Fehér Ágnes)
III. Lisztes Bálint (Szegedi
Kis István Református Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. Tanára: Seller
Lászlóné) és Szuromi Zsuzsanna (Dr. Hepp Ferenc
Tagiskola. Tanára: Királyné
Fehér Ágnes)
Gratulálunk a helyezetteknek
és a felkészítő nevelőknek.
Balogh Erika,
munkaközösség-vezető

…helyesírás! Hát minek az, kedves tanárnő? Minek kell az az embernek? Mi haszna
belőle?”- kérdez(het)ik sokan. Valóban: senkinek nem mérnek több kenyeret a boltban,
ha két szóba írja azt: nyitva tartás (pedig úgy
kell), s bizonyára vannak olyan foglalkozások, amelyeknél nem lényeges, hogy ki
hogyan ír – például egy sarkkutató, egy
számadó juhász vagy egy szabadnapos BKVellenőr egészen jól elboldogulhat nélküle.
Magam azt gondolom, hogy egyfajta udvariasság ez a többi emberrel szemben, akikkel
kapcsolatot tartok, és talán azt is, hogy ez az
„írástudók felelőssége”.
„A” magyar helyesírás a Magyar
Tudományos Akadémia terméke – azaz nem
a nép dönti el, mit hogyan kell írni, ahogyan
a békákat sem kérdezik meg, lecsapolják-e a
mocsarat. Rajunk kívül a kontinensen mindössze öt országban dönt az Akadémia, NagyBritanniában két szótár, az Oxford és a

Webster kiadásai a mértékadók, német
nyelvterületen pedig – határokon átívelő –
szakember-munkacsoportok döntik el, mit
hogyan írjanak. Csak érdekességképp: nálunk a két háború között a nyomdászok kérték, hogy egységesítsék az addig nem szabályozott szavak lejegyzésének módját.
Mit várhatunk a több mint két éve készülő (12. kiadású) magyar helyesírástól? Például
töröljék el az ly-t (minek? – nincs külön
hangértéke, ahogyan a w-nek és az x-nek
sincs), s bátran le lehet jegyezni: Miháj kiráj
Somjóra megy. Ugye, milyen rosszul néz ki?
Persze csak provokatív szerettem volna lenni
– a szabályzat nyelvezete lesz egyszerűbb,
csökkentik a kivételek számát, illetve a földrajzi nevek majdnem követhetetlen apparátusát csökkentik. Majd húsz év múlva: pillanatnyilag ugyanis a szűkebb szakma számára sem bocsájtják közre – a békák még nem
érettek a vitára. Szilágyiné Szabó Ágnes
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Sokakat vonz a sportosztály

Békésen maradt a kupa
Már nyolcadik alkalommal rendezte meg a
hagyományos Békés-Körös Kupa Serdülő Labdarúgó Tornát a Szegedi Kis István Református
Gimnázium Általános Iskola és Kollégium, valamint a Békési FC.
Különdíjasok:
Gólkirály: Csikós Sándor,
Békés. Legjobb mezőnyjátékos: Baukó Sándor, Szarvas.
Legjobb kapus: Scurtu Marius, Gyergyószentmiklós. Legjobb hazai játékos: László
Norbert. Legsportszerűbb
csapat: Dunaszerdahely.
A díjakat Szabó Endréné
igazgató, Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Nagy
László országgyűlési képviselő,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS • TÖBB: WWW.BEKESIUJSAG.HU

Az egynapos tornát nyolc
csapattal bonyolították le a
vezetők. A nyolc csapatot két,
négyes csoportra osztották. A
csoportküzdelmek után jöttek
a keresztbejátszások, majd a
helyosztók és a döntő. A harmadik helyezésért a Szarvas Kondoros találkozót büntetőkkel a szarvasiak nyerték.
A döntőt a nyitó mérkőzés
résztvevői, a Gyergyószentmiklós és a Békés játszotta. A

A győztes békési csapat. Tagjai: Maczkó Márk, Farkas Mihály, Ollé
Péter, Megyeri Zsolt, Bohus Bence, Fekete Krisztián, Csikós Sándor,
László Norbert, Reszelő József, Oláh Zoltán, Branyeczki György.
Edző: Bíró Péter.

döntőt a jó erőben lévő békésiek magabiztosan, 4:0 arányban nyerték az elfáradt testvérvárosiak ellen. Meglepetésre, a nagy esélyesnek kikiáltott szlovák I. osztályú csapat,
a Dunaszerdahely csak a 6.
helyet tudta megszerezni.

Izsó Gábor polgármester, és
Csikós Sándor a BFC elnökségi
tagja adta át. Takács János
A rendezvény támogatói: Békés Város Önkormányzata, Dr.
Püski László, Rácz Attila, Csurka
Péter, Nagyház Pince Borozó,
Csikós Bútor, Hulladékgyűjtő Kft,
Homokbánya, Kisfaló Büfé.

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 m2es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 18,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsõ utcán 180 m2-es, 5 szobás családi ház 50 m2-es garázzsal, 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. • BÉKÉSEN-ROSSZERDÕN, 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. • MURONYBAN, 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 m2es, 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.

Horgász
szemmel
MONOFIL
ELŐKEZSINÓROK
Elsősorban a match és feeder
botos horgászatoknál használjuk az előkezsinórokat. Lényegük a csali természetes felkínálása, azaz, hogy ne érzékelje a hal a vízben való létezését
az előkének. Az előkének gyanútlanul kell felkínálni a hal
számára egy csonti csokrot
vagy egy lebegő pufit. A szinte
100 százalékban láthatatlan
fluorocarbon előkét ajánlom.
Nagyon fontosnak tartom a
használatukat, mert lényegesen
több kapást lehet velük elérni.
Jellemzői közül talán a legfontosabb a lágyság és a rugalmasság akasztásnál, jó csomótűrő
képesség, és persze nagy szakítószilárdság. Az előkezsinórnak
szinte mindig ajánlatos vékonyabbnak lennie, mint a főzsinórnak. Arányokra egy példa:
0,22 mm főzsinórhoz minimálisan 0,14 mm-es előke ajánlott.
Ez alá már semmiképpen sem
érdemes menni. A párosítások
arányaiban a kiszemelt halhoz
is alkalmazkodnunk kell.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Nagy érdeklődés övezte
Békésen a város elsős sportiskolai osztályainak válogatását,
kiválasztását. A Békési Kistérségi Általános Iskola a
2010/2011-es tanévtől hirdette
meg első és ötödik osztályokban a sportiskolai képzést,
melynek első válogatását is
megtartották a közelmúltban a
Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában.
Az első osztályba jelentkezők
sport alkalmassági felmérését
éppen lapunk megjelenésével
egyidőben tartják.
Akik ezt a képzési formát
választják, azok a magas szin-

tű oktatás mellett egy egészséges életmódot is választanak
gyermeküknek, mely egész
életükben végigkíséri őket.
Nem cél, hogy mindenkiből
élsportoló legyen.
A sportosztályt választó
gyerekek egyazon osztályba
kerülnek, csupán a testnevelés
óráik lesznek sportágak speciális igényei szerint kialakítva,
a NUPI tanterve alapján. Az
iskola a képzés keretében szorosan együttműködik az elismert békési sportszervezetek
szakembereivel, így a szükséges sportoktatás és a tanulás

harmonikusan kiegészíti egymást. Több csapat- és egyéni
sportág, így többek között
kézilabda, kosárlabda, kajakkenu, labdarúgás, ökölvívás és
atlétika is választható lesz.
A tervezett maximum 25
fős sportiskolai osztályok a Dr.
Hepp Ferenc Tagintézmény
József Attila utcai intézményében, illetve a Kossuth u. 4.
szám alatti volt bíróság épületében fognak működni.
Bővebb információt ad
Kálmán Tibor városi sportreferens a 20/805-7251-es telefonszámon.


Több mint 100 fiatal kosarazik
Előző lapszámunkban a békési férfi
kosárlabda-csapat helyzetét, bajnoki
szereplését ismertettük. Most folytatjuk az interjút Balog Vilmos edzővel. A téma az utánpótlás helyzete.
– Mi a helyzet az utánpótlással?
– Néhány éve beindítottunk egy szisztematikus utánpótlásképzést. Az általános iskola
minden évfolyamán van csapatunk, a gyerekek
már első osztályos koruktól ismerkedhetnek a
játék alapjaival. Harmadik osztályos koruktól
rendszeres versenyzési lehetőségük van.
Csapataink részt vesznek az országos Kenguru
bajnokságban, a Gyermek bajnokságban, a
dél-alföldi régió csapatai számára szervezett
bajnokságban, megyei küzdelmekben, illetve
különböző tornákon. Sportolóink NBI-es csapatok utánpótlás gárdáival mérhetik össze tudásukat, és bizony nincs szégyenkezni valónk a
szereplésünk miatt. A diákolimpia is fontos
része a bajnoki műsorunknak. Tavaly roppant
sikeres évet zártunk, és az idén arra készülünk,
hogy megismételjük a kiemelkedő szereplést.
Jelenleg mintegy 110 gyerek ismerkedik a
kosárlabdázással, közülük 50-60 főt már rendszeresen versenyeztetünk is. Szeretném megköszönni a szülők áldozatkész segítségét, hiszen
nélkülük nem biztos, hogy eljutnánk ennyi
versenyre. Játékosaink közül külön büszkék
vagyunk Nagy Csabára, aki kölcsönjátékosként korosztályos magyar bajnokságot nyert. A
gyerekekkel is részt veszünk nemzetközi tornákon. Legutóbb decemberben mi rendeztünk
Dr. Hepp Ferenc emlékére egy tornát, amelyet
a békési kosarasok, Balog Lajos edző tanítványai nyertek a Sepsiszentgyörgy, a Marosvásárhely, a Mezőberény és a Brassó csapatai előtt.

Februárban Sepsiszentgyörgyre utazunk a gyerekekkel, ahol a házigazdák mellett több
román első osztályú csapat vesz részt a kupán.
Sajnos a tanulók többsége a nyolcadik osztály
után nem Békésen folytatja tanulmányait, így
többen lemorzsolódnak.
– Ennyi gyermek mellé edzők is kellenek…
– Igen. Itt szeretném megköszönni az utánpótlás csapatok mellett végzett munkáját Balog
Lajosnak, Gyaraki Lászlónak, Bányai Péternek
és Hegedűs Ferencnek, akik a sportág szeretetéből végzik munkájukat. Örülök annak, hogy
az induló sportiskolában városunk hagyományos sportága, a kosárlabda is helyet kap.
– A szakosztálynak van még egy csapata.
Róluk kevesebb szó esik…
– Igen, a szenior csapat, ők teljesen önfenntartók. Havonta egy-egy kétnapos tornán vesznek részt Soprontól Miskolcon át Szegedig
bejárva az országot, valamint decemberben
már hagyományosan testvérvárosunkba, Gyergyószentmiklósra látogatnak. 2009. decemberében sikerült győztesen hazatérnünk erről a
turnéról. Nem kell sokáig várni a visszavágóra,
hiszen február 27-én Békésen ismét összeméri
erejét a két csapat a II. Dr. Hepp Ferenc
Szenior Emléktorna keretében.
– NBII- es csapatunkra visszatérve, mikor
játszanak hazai pályán?
– Február 27- én este hattól a Debreceni
Betű SE ellen játszunk. Márciusban kétszer, 7én és 21-én játszunk hazai környezetben, majd
a bajnokság hajrájában áprilisban három hazai
meccsünk lesz. Május 9-én zárjuk az évet egy
másik debreceni csapat ellen. Várjuk a mérkőzéseinkre a kosárlabda iránt érdeklődő békési
sportbarátokat.
Takács János
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