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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Békésnél disznótorozott az ausztrál nagykövet
2. oldal
Kérdések és válaszok
az uszodáról 4. oldal
Nyerjen kézilabda
bérletet!
8. oldal
USZODA NYITVA TARTÁSA:
– kedd, csütörtök 6-20 óra
– hétfô, szerda, péntek,
szombat 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JANUÁR 9-16.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
JANUÁR 16-23.
Levendula Patika (Csabai u.)
JANUÁR 23-30.
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

„A nehézségek ellenére is optimistán nézek a jövőbe”
ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTERREL
– Bontsuk szét a 2009-ben
a városban történteket. Mik
azok, amikkel elégedett,
amikre büszke?
– A legnagyobb eredmény
kétségkívül az, hogy a város
megtartotta a működőképességét az előző évben. Rengeteg
új feladat érkezett a kormánytól, míg a hozzájuk rendelt
támogatások fogynak, ezért
egyre több település szabályszerűen csődbe ment tavaly.
Békés viszont talpon maradt,
bár a válság hatását mi is meg-

éreztük. Ha csak az év közbeni
5 százalékos áfa emelésre gondolunk, az kb. 35 millió forintos nem tervezett kiadást jelentett az egyébként is takarékos
költségvetéshez képest.
Eredmény, hogy sikerült
megszervezni, és közmegelégedésre működtetni az „Út a
munkába” programot, melyben 577 fővel létesítettünk
munkaviszonyt. Értelmes foglalkoztatást sikerült adni saját
erővel kiegészítve az érintett
személyeknek. Sokan mond-

ják nekem, hogy a munkák
eredménye meglátszik a város
rendezettségén, tisztaságán,
erre büszkék lehetünk.
Fontos, hogy tovább erősödött a város közösségi élete:
civil szervezetekkel, sportegyesületekkel, egyházakkal
egyre szorosabban és szervezettebben működünk együtt,
szervezünk színvonalas rendezvényeket. Beérni látszik az
a koncepció, hogy közösen az
emberekkel, közös erővel
tegyük élhetőbbé Békést.

Elindultak és részben befejeződtek a korábban tervezett és
előkészített nagyberuházások.
Elkészültek a buszvárók,
néhány utcán az aszfaltozás, az
oncsai gerinc szennyvízvezeték,
Malomasszonykertben ivóvíz
vezeték épült ki. Elkészült a
Békés-Murony kerékpárút első
szakasza, befejeződött a BékésMezőberény kerékpárút építése. Elkészült az uszoda, amit az
év végén máris sokan kipróbáltak, használtak. A fürdőfejlesztés folytatódik, 2010-ben a

békésiek adományaiból elkezdjük megépíteni a külső termálmedencét, amely az idősebbek
igényeit is kiszolgálja. Nagy
eredmény, hogy rendben folyik
a Dr. Hepp Tagiskola teljes felújítása, ennek átadása szeptemberre várható.
Fontosnak tartom, hogy
támogatásunkkal vállalkozások tudtak munkahelyeket
megtartani, illetve teremteni.
Segítségünkkel legalább 50 új
munkahely jött létre
Folytatás a 3. oldalon

Ismét felcsendült a „Moment
for Morricone”, a híres olasz
zeneszerző filmzenei válogatása, valamint közkívánatra újra
meghallgathattuk a svéd
Abba együttes néhány dalrészletét. A műsort két békési
énekesnő, Molnár Katalin és

Rácz Renáta színesítette fellépésével.
Zárásképpen Dr. Heinerné
Dr. Kecskés Aranka jegyzőasszony mondott pohárköszöntőt és kívánt boldog új
évet az ünneplő közönségnek.
Zsombok Imre

Nagysikerű Újévi Koncert
Idén immár ötödik alkalommal ünnepelte együtt
az új évet a zeneszerető békési publikummal a
Városi Ifjúsági Fúvószenekar a kulturális központban, január 3-án.
Izsó Gábor polgármester úr
köszöntője után felcsendült a
várva várt zene, a már 18 éve
a zenekar élén álló Bagoly
László karnagy vezetésével.
Örvendetes tény, hogy a fúvós
együttes tagjainak száma
egyre nő, jelenleg 60 fiatal
zenész muzsikál együtt, mellettük zenepedagógusok és a

Belvízveszély
Városunkban a téli csapadékos időjárás következtében megnövekedett a belvíz kialakulásának
veszélye. Ennek megelőzése, illetve a leendő károk
enyhítése érdekében felhívjuk figyelmüket, hogy
a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II.29.)
KT rendelet 8.§.-a alapján a tulajdonos, illetve

használó köteles gondoskodni az ingatlan határvonalától vagy a kerítéstől a közterületet az útburkolat széléig (annak hiányában a képzelt úttest felezővonaláig) az ott levő járdát, zöldterületet, díszburkolatot, nyílt árkot, annak műtárgyait tisztántartani. A rendezett nyílt árok és annak
műtárgyai lehetővé teszik a csapadékvíz levezetését, mely az ingatlantulajdonosoknak is érdeke.
/Békés Város Önkormányzatának felhívása/

zeneiskola egykori növendékei
is játszanak a zenekarban. A
nagyzenekar mellett egy 25
tagú, tizenegy éves átlagkorú
kamaraegyüttes is működik
városunkban.
A békéscsabai Grácia mazsorett csoport Rábai Szilvia
vezetésével harmadik éve teszi
színesebbé az újévi koncertet,

a helyi Fregolina Társastánc
Klub Kenyeres Csaba irányításával pedig második alkalommal vesz részt az ünnepi
műsorban. Mind a két tánccsoport zenei kísérője természetesen a fúvószenekar volt. S
ahogyan megszokhattuk, a
zenekar repertoárja is sokszínűségről árulkodott. Hallhattunk indulókat – elmaradhatatlan volt most is a Radetzky
Marsch - , Strauss keringőket,
latin zenét, amerikai jazzt,
elhangzott a világ leghíresebb
csárdása, a Monti csárdás is.
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Lapunk
tartalmából

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DECEMBERI ÜLÉSÉRŐL

Eltörölték a külterületi mezőőri járulékot
Az óesztendő utolsó ülésén is fontos döntéseket hozott
a Békési Képviselő-testület. Eltörölték a külterületi mezőőri járulékot, nem emelték a gyermekétkezetési díjakat, és elhatározták, hogy újra beadják a pályázatot térfigyelő rendszer kiépítésére.
Berecz Aranka közoktatási
esélyegyenlőségi szakértő és mentor azért kért szót az ülés elején,
hogy elmondja, országosan is egyedülálló és példaértékű a Békési
Kistérségi Iskola egységes beíratási
rendszere, amely az esélyegyenlőséget maximálisan figyelembe veszi.
Kérte, hogy a városban működő
másik oktatási intézmény, a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola vezetésével üljenek le tárgyalni, hogy
ezek az elvek ott is életbe lépjenek.
Mert – mint megfogalmazta – óri-

ási a különbség a református általános iskola elsős osztályaiba és például az Eötvös Tagiskola elsős osztályaiba íratott gyerekek között a
halmozottan hátrányos helyzetű és
a sajátos nevelési igényű gyerekek
aránya tekintetében.
Szóba került az uszoda átadásának kérdése is. Pataki István képviselő (MSZP) szerint, mindenkinek
azon kell dolgozni, hogy az uszoda
minél jobban ki legyen használva.
Kérdésre válaszolva kiderült, hogy
a korábbi városvezetés évekkel
ezelőtt elhelyezett alapkövét a

gépészeti épületrész építésekor fel
kellett szedni, mert útban volt.
Ezután került napirendre a
Békési Rendőrkapitányság 2010es bűnmegelőzési terve. Serb
László őrnagy, a kapitányság helyettes vezetőjéhez kérdések a külterületi bűncselekmények kapcsán
érkeztek. Elmondta, hogy a tanyaprogram sikerrel folyik. Ennek
lényege, hogy a veszélyeztetett
tanyákat a rendőrök polgárőrökkel együtt gyakran látogatják,
ezzel erősítve a közbiztonságot a
zömében idős embereknek. Felmerült még a téma tárgyalásakor,
hogy jövőre ismét pályázik a város
térfigyelő rendszer kiépítésére.
Eddig két ilyen témájú pályázat
nem nyert támogatást. A bűnmegelőzési program egyébként fő feladatának tekinti a kerékpáros bal-

esetek számának, valamint a családon belüli erőszaknak a csökkentését.
Tárgyaltak a képviselő-testület
jövő évi munkatervéről. Ennek
során Mucsi András képviselő
(Jobboldali Összefogás) kezdeményezte, hogy kezdjék meg a felkészülést a 2011-ben esedékes jubileumra, amikor majd arra emlékezünk, hogy 300 éve alapították
újra őseink Békést.
A testület másik döntésével
eltörölte a külterületi földek után
fizetett mezőőri járulékot, lévén,
hogy a négy mezőőr képtelen volt
hatékonyan megakadályozni a
vagyon elleni bűncselekményeket.
Ezentúl két mezőőr és két településőr kizárólag a belterületi kerteknél látja el feladatát.
Folytatás az 5. oldalon
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INTERJÚ DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA KÉPVISELŐVEL
– Tisztelt képviselőasszony!
Azt interjú címére is gondolva
kérdem, hogyan lett egy közismert pedagógus hölgyből aktív
politikus, sőt, pártpolitikus?
– Nem Békésen születtem, de
ma már több mint 40 éve élek
itt, s úgy érzem, békésiként gondolkodom. Hogy közismert vagyok-e? Talán igen, de ez nem
csak az én érdemem, hiszen a férjem éveken át, (el)ismert és talán
szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy népszerű sportoló volt.
Sok éve már, hogy a vendéglátásban tevékenykedik. Az ismertséget, népszerűséget tehát részben
neki is köszönhetem. Pedagógusként az elmúlt négy évtized
alatt a munkámat mindig igyekeztem alázattal és derűvel végezni. A gyerekek szeretete, a
tanítás öröme egy életre meghatározta sorsomat. S hogy mióta
veszek részt aktívan a közösségi
szerepvállalásban? Ez az érzés - a
másokért tenni akarás – mindig
is munkált bennem. Szeretem az
embereket, és hiszek az összefogás erejében. Nem feltétlenül
kell ehhez politikusnak lennem
(és nem is érzem igazán annak
magam), csak tenni a dolgomat
mások javára: képviselőként,
vezetőként, civilként vagy magánemberként. Minden pártpolitika tartogat sikert és kudarcot
egyaránt. Tanulságos számomra a
képviselői munka, rengeteget
okultam. Hálás vagyok választóimnak, hogy bizalmat, s lehetőséget kaptam. Igyekszem munkámat minden területen felelősséggel végezni. Úgy érzem, mi
nők éppúgy helyt tudunk állni,
mint férfi társaink.
– Elmondaná pár szóban
véleményét az ország közelmúltjáról, jelenéről?
– Óriási változást érzékelek a
családok életében. Nagy szükség
van pedig az összetartó, gyermeket vállaló, szerető légkörű
családokra; a családok és az iskola együttműködésére. Köztársasági elnök úr az újévi köszöntőjében így fogalmazott: „Az iskolaügy, amely nemzetünk jövőjének
kulcsa, csakis akkor tud megújulni, ha az iskolák és tanárok

támogatása nemzeti üggyé válik.
Ha mind azon vagyunk, hogy az
iskola olyan közösségként működjön, amely biztos értékekre,
tisztességre nevel, s minden gyereket a maga legjobb képességei
szerint készít fel egy megelégedett és értelmes életre.” Pedagógus társadalmunknak tehát
fel van adva a lecke! Remélem, a
közeljövőben megfelelő partnereket is találunk a feladat megoldásához.
– Mintha vihar előtti csend
lenne. Mit gondol, mi várható a
jövőben?
– Optimista ember vagyok.
Ezért hiszem, hogy a nehéz idők
után mindig könnyebbnek, jobbnak kell jönnie. A jó ügyekért
össze kell fogniuk a jó embereknek, s ebből csak jó születhet.
– Helyi szinten – mint oktatásban vezetőként dolgozót is
faggatom – elégedett az eddig
történtekkel?
– Békés városában támogatottságot élvez az oktatásügy.
Szakmai munkánkat ismeri és elismeri a város vezetése. Anyagi
lehetőségeihez mérten segíti,
önerővel támogatja pályázatainkat. Természetesen születtek fájdalmas döntések is az elmúlt
években. A problémák kezelését
a képviselő-testület minden esetben megpróbálja a leghumánusabban megtenni.
– Kultúrához való kötődése
közismert. Civilként is aktív
ezen a téren?
– Végzettségem szerint tanító,
népművelő vagyok. Nagy tisztelettel adózom azok előtt, akik a
kultúra és az oktatás területén
kiemelkedőt alkotnak. A Nefelejcs Egyesület, melynek én is alapító tagja vagyok, tavaly óta
Nefelejcs Díjat adományoz azoknak, akik városunkban erre mél-

tóak. Én magam is szeretek ajándékozni, örömet okozni másoknak. Az idei díjazottak neve még
titok, de már lázasan készülődünk
az ünnepségre.
– Végezetül mondaná néhány
szót családjáról, kedvteléseiről?
– Számomra is szinte hihetetlen, de már 32 éve élek boldog házasságban. A párom a kedvesem,
és a legjobb barátom is egyben.
Mindenben számíthatok rá. Mint
minden vállalkozónak napjainkban sokkal ésszerűbben, tervszerűbben kell szerveznie az életét, a
munkáját. Sokat dolgozik, a kevés
szabadidőt – mely munkája és
szenvedélye: a foci mellett marad –
igyekszünk együtt tölteni.
Családunkra jellemző az összetartás, a szeretet, a gondoskodás.
Rengeteg segítséget kapok a szüleimtől is. A fiunk 27 éves, 2 éve
már önálló. Az egyetem elvégzése
után Budapesten talált végzettségének megfelelő munkát. Örömmel látjuk, hogy boldog, sikeres
ember. Ha teheti, szívesen tér haza. Az ünnepeket együtt töltöttük, s egy beszélgetésünk alkalmával megjegyezte, milyen sokat
fejlődött Békés városa, mióta
elköltözött. És én büszke voltam,
hogy látszik közös munkánk eredménye. A Dr. Hepp Ferenc Iskola
tantestülete nagyon jó közösség.
Jól érzem magam kollégáim között. Sokszor úgy érzem, mintha
ők is a családom tagjai lennének.
Sok közös programot, rendezvényt
szervezünk együtt. Szívesen kapcsolódunk be a városi eseményekbe. Gyakran vállalunk kezdeményező szerepet is. Az egyéni kedvtelésemnek, mióta az iskola-felújítási munkálatok elkezdődtek, nem
igazán tudok hódolni. Sok időt és
energiát igényel a szervezés, de
örömmel tesszük, hiszen az eredmény mindannyiunk álma: egy
korszerű, szép új iskola. Ha marad
egy csöpp szabadidőm, szívesen
veszek részt bármilyen kulturális
programban, de mostanában
egyre többször csöndre, pihenésre,
nyugalomra vágyom. Ha lehetőségem lenne rá, szeretnék majd utazni, világot látni. Talán egyszer ez
a vágyam is teljesül. De ha nem,
akkor is boldog és elégedett leszek.

Először vett részt disznótorban
Békésnél az ausztrál nagykövet
Nemrégiben a Békéshez közeli Ponkotai-tanyán
rendhagyó disznóölésre került sor, melyen Juhász
Zoltán cukrászmester és Kónya László vállalkozó
meghívására részt vett Alex J. Brooking is.
Ausztrália Budapestre akkreditált nagykövete
belefolyt a munkákba, és úgy nyilatkozott, hogy
ez a disznótor volt magyarországi tartózkodásának egyik legizgalmasabb eseménye.
Juhász Zoltán már hosszú
évek óta tagja az Ausztrál-Magyar Baráti Társaságnak, rendezvényeiken megjelenik, többször járt a távoli kontinensnyi
országban is, innen az ismeretség a nagykövet úrral. Egyik találkozójukon, melyen részt vett
Kónya László és felesége is, vetették fel, hogy a hagyományosan sorra kerülő disznótorra elhívják őt. Brooking úr azonnal
igent mondott.
Pankotai János Békéshez
közeli tanyáján a nagykövet
nemcsak végignézte, hanem ki
is próbálta egy falusi jellegű
disznóölés folyamatát. Ott volt
az öléskor, perzselt és kapart,
gyúrta és töltötte a kolbászt. A
nagykövet úr elismerően szólt
a békési szilvapálinkáról,
amely ennek a disznótornak is
elmaradhatatlan kelléke volt.
Alex J. Brookingen kívül jelen volt a rendezvényen Domokos László, Békés Megye
Képviselő-testületének elnöke, Ambrus György olimpiai
bajnok szakácsmester, Nagy
József római katolikus esperes
és Barkász Sándor vállalkozó
is. A tolmácsolást Sipos Mihály vállalta.

A szervező Juhász Zoltán a
disznóölésről kizárólagosan
tudósító Békési Újságnak el-

mondta, hogy az ilyen eseményekkel is szeretné Békés nevét
ismertebbé tenni, akár ebbe a
távoli országba, Ausztráliába is
eljuttatni. Külön köszönetét
fejezte ki Pankotai Jánosnak és
feleségének, akiknek a tanyája
kiváló helyszínnek bizonyult a
torhoz, és vejüknek, Pataki
Imrének, aki a böllér volt.
/Számos fotó az eseményről a
www.bekesiujsag.hu oldal Képgalériájában./
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Nőként a vártán

A képen jobbról balra Domokos László, Alex J. Brooking, Ambrus
György, Kónya László, Barkász Sándor, a háttérben Juhász Zoltán.

A polgármester és helyettese
osztotta a jótékonysági ebédet
A Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezésére
advent négy hétvégéjén négy
megyei településen (Gyulán,
Szarvason, Dévaványán és Bé-

Gasztronómiai Team tagjai
készítették el, együttműködve
az adott településen lévő többi
megyei intézmény munkatársaival. Békésen a Hajnal István

helyzetben élő rászorult kóstolhatta meg. Az ételt a
Rendezvénytéren december
16-án nagyon hideg időben a
megyei gasztronómiai csapat

késen) osztottak meleg ételt a
rászorulóknak. A jótékonysági
akció érdekessége az volt, hogy
a gulyáslevest a szakácsolimpián nyertes Békés Megyei

Szociális Szolgáltató Centrum
segítette az ételek elkészítését
és tálalását. A gulyást és a szilvalekváros ízes buktát 600
nagycsaládos és nehéz szociális

kapitánya, Prohászka Béla szakácsmester mellett Izsó Gábor
polgármester és Erdős Norbert
alpolgármester, parlamenti
képviselő osztotta.
Sz. K.

Hucz András maradt
a nemzetőr parancsnok
Nemrégiben megtartotta
év végi közgyűlését a Békés
Megyei Nemzetőrség Kie melkedően Közhasznú Szervezet. Hucz András nőr. ezredes beszámolt az elvégzett
munkáról. A szervezet fontosnak tartotta a külterületen élő személyek visszatérő
ellenőrzését. Jelzésükre több
esetben tudtak segítséget
nyújtani a rászorulóknak a
családsegítők.

Az elhangzottakhoz Kis Mihály ezredes pkh. hozzátette,
hogy a közrend-közbiztonság
területén sokat tett a Nemzetőrség. Őrizték a játszótereket,
kerteket, hétvégén járőrszolgálatot láttak el, lefestették a
Jantyik utcai óvoda kerítését,
segítették a Madzagfalvi Napok rendbiztosítását, és együtt
járőröztek a mezőőrökkel.
A jövő év feladatairól elhangzott, hogy fő feladat ma-

rad a külterületen élőkkel való
kapcsolattatás, az ’56-os nemzetőrök felkutatása, valamint
előtérbe helyezik az ifjúsághoz
honvédelmi ismeretek eljuttatását, a közrend- és közbiztonság védelmét, a hadi sírok
ápolását.
A közgyűlés a tisztújítás
során egyhangúlag újraválasztotta elnök parancsnoknak
Hucz Andrást.
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„A nehézségek ellenére is optimistán nézek a jövőbe”
Folytatás a címoldalról
– Hosszasan sorolta az
eredményeket. Melyek 2009
sikertelen részterületei?
– Szerettünk volna több
utat leaszfaltozni, ez pályázatok híján nem sikerült. Gondnak érzem, hogy nem tudunk
kellő és illendő megbecsülést
adni azoknak, akik áldozatkészen végzik a város ügyeinek
intézését, akár magánszemélyként, civil szervezet tagjaként, intézményben dolgozóként. A lehetőségeink erősen korlátoltak. Aggódom a
közmunka
programokért
2010-ben, hiszen a kormány
egy merőben átláthatatlan és
ellentmondásos rendszer alapján is kíván erre a területre
pénzt juttatni. A korábban általunk kidolgozott sikeres
közmunka programokban
dolgozókra viszont továbbra is
számít a városvezetés.
– Gazdaságilag 2010 is nehéznek ígérkezik, ráadásul
politikai választással nehezített. Milyen célokat fogalmaz
meg így az év legelején?
– A rendszerváltás óta kiemelkedően a legnehezebb év
következik mindenki, így az
önkormányzatok számára is.
A kormányzati elvonások
miatt körülbelül 200 millió
forint hiányzik a költségvetésből. A hiányt elsősorban az
óvodára, oktatásra, a szociális
gondoskodásra, az egészségügyre kapott támogatás csökkentése okozza. 2009. december 31-én nem volt a városnak működési hitele, ez nagy
eredmény, amely a kiegyensúlyozott, nagyon takarékos
gazdálkodás eredménye. A

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ IZSÓ GÁBOR POLGÁRMESTERREL

jelek szerint 2010-ben ez sem
elég. Egyrészt további kiadáscsökkentési intézkedésekre
kerül sor, s még így is elképzelhető, hogy működési hitel
felvételére is kényszerül a
város. A kötelező feladatokat
az eddigihez hasonló szinten
ellátni a munkatársaktól nagy
erőfeszítést igényel. Nem szeretnénk jelentősen visszalépni
a nem kötelező feladatok
finanszírozásából, sem a sport,
a kultúra, a szabadidő, sem
egyes szociális szolgáltatások
terén. A cél tehát a működőképesség megőrzése.
A megkezdett beruházásokat, fejlesztéseket folytatjuk,
illetve határidőre szeretnénk
befejezni, pl.: a Békés-Békéscsaba kerékpárút befejezése,
iskola felújítás befejezése, In-

kubátorház befejezése, a dánfoki szabad strand fejlesztése,
Járóbeteg Szakellátó (reumatológia) teljes felújításának megkezdése, a városi szennyvíz és
ivóvízhálózat további fejlesztése, felújítása. Már csak formalitások vannak hátra az új bölcsőde pályázatánál is, ennek
építése idén elkezdődhet.
Ön említette, hogy politikai
választásokkal terhelt lesz ez
az év. Bízom benne, hogy a
vajúdás – azaz a kampány –
nem lesz durva. Úgy gondolom, hogy az emberek a négy
év alatt végzett munka és
eredmények tükrében fognak
dönteni. Így az eredmény nem
lehet kétséges. A választásoktól azt várom, hogy az országban teljes változás lesz. Az új,
Fidesz-KDNP által vezetett

kormány növekedésorientált
pályára állítja az országot, nagyobb teret nyitva ezzel a térség és Békés városa előtt is.
– Milyen további konkrét lépésekre készüljenek a lakosok?
– Arra törekszünk a költségvetés összeállításánál, hogy
a kormány által az önkormányzatokra kiszabott terheket magunk megoldjuk, és
csak a legszükségesebb mértékben hárítsuk át a lakosokra. A lakosság szociális helyzetén segíteni szeretnénk. Az
adósságrendezést a gázfogyasztásra is kiterjesztettük,
illetve a kommunális adóhoz
hozzájárulásra ötmilliós alapot
hoztunk létre. Folytatódik az
„Út a munkához” program.
Összevont közbeszerzést valósítunk meg több területen,
amely szintén megtakarítást
eredményez. Újabb pályázati
kötelezettségeket csak nagyon
kedvező kiírás esetén, és
halaszthatatlan ügyekben vállalunk. A visszafogott költekezésre köteleztük valamenynyi intézményünket, illetve
ennek jegyében tartjuk meg
valamennyi nagyrendezvényünket, szerényebb költségvetéssel.
Az egészséges békési ifjúság
program keretében bevezetjük
a mindennapos testnevelést az
első osztályosoknál. Folytatjuk
a harmadikos kisiskolások
ingyenes úszásoktatását, immár Békésen. A felső tagozatban megszervezzük a sportosztályokat. Sok feladat vár még
ránk. Összességében a nehézségek ellenére is optimistán
nézek a jövőbe.
Szegfű Katalin

Kevesebben kötöttek
házasságot tavaly

DÉGÁZ iroda nyílt
az új évben Békésen
Eddig a Roma Koordinációs
Iroda vezetője, Varga Zsolt segített minden pénteken 8-11
óráig a Petőfi u. 4. szám alatti irodában a békési lakosoknak a gázmérőóra állások
elektronikus úton történő
bejelentésében. 2010. január
1-jétől viszont az Égáz-Dégáz
Zrt. irodát nyit a Petőfi u. 4.
szám alatt (a polgármesteri

hivatal lapos tetős épületében)
az alábbi nyitva tartás szerint:
kedden 16-20 óra, pénteken
8-12 óra.
Ugyanebben az irodában
vehetik igénybe a DÉMÁSZ
Zrt. szolgáltatásait 2010. január 1-jétől megváltozott
nyitva tartással: szerdán 1620 óra, csütörtökön 11-15 óra
között.

Az egy évvel korábbihoz képest jelentősen csökkent a házasságkötések száma Békésen. Míg 2008-ban 71, tavaly már
csak 51 párt állt az anyakönyvvezetők elé házasságot kötni.
Örvendetesen csökkent a válások száma. Tavaly a valaha
Békésen házasságot kötöttek közül 35 párnak zárult le bontópere, és mondták ki a válást. Ugyanez az adat 2008-ban 52
volt – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa.

BÉKÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLAN HIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakásingatlanokat:
– Tarhos, Békési u. 7. fsz. 7. szám (47 m2)
– Tarhos, Békési u. 7. fsz. 8. szám (65 m2 )
Az induló bérleti díj: 300 Ft/m2/hó
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2010. február 10. (szerda) 12 óra.

Je g y z e t

Turulos BÚÉK
„kerecsen” Sólyommal
Pálmai
Tamás

Kisavazták az agyunk, ordítanunk kellene, mégis hallgatunk. Talán ez a közismert
énekes, Kovács Ákos interjújának a lényege. Az egyéni
felelősség, az nemzeti és
egyéni megújulás szükségességéről beszélt Sólyom László
is újévi beszédében, aki a kollektív, azaz a közös és élő
nemzettudat megerősítésére
hívott fel mindannyiunkat,
határoktól függetlenül.
Nekem meg József Attila
jutott eszembe, ki így ír
(1935-ben !!!) a Levegőt
című versében:
„Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? (...)
Számon tarthatják, mit
telefonoztam s mikor,
miért, kinek.
Aktákba írják, miről álmodoztam s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor
lesz elég ok előkotorni azt a
kartotékot, mely jogom
sérti meg. (...)
Óh, én nem így képzeltem
el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy
könnyebben tenghet, aki
alattomos.
Sem népet, amely retteg,
hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda
választ és vidul, ha toroz.
Én nem ilyennek képzeltem a rendet.(...)
Az én vezérem bensőmből
vezérel! Emberek, nem
vadak – elmék vagyunk!
Szívünk, míg vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj
nekem rendet,

jó szóval oktasd, játszani is
engedd szép, komoly fiadat!”
Azt hiszem ma sem lehetne
érzékletesebben leírni helyzetünket, mint azt nagy költőnk tette egykoron. Ákos,
kicsit mérgesebben, szókimondóan, aktualizálva mondott hasonlókat. És sógornőm is, ki – mikor Európai
Uniót, Világbankot, s más,
egyéb, közismert, vagy
kevésbé publikus manipuláló hatalmasságokat soroltam
fel mai helyzetünk bűnbakjaiként – csendesen megjegyezte, hogy a hatalmon
lévőket bizony mi választottuk meg és tűrtük, tűrjük
ma is el. Ez pedig nagy igazság. Mert lehet, mindig lehet
külső és belső okokat, bűnbakokat keresve mentegetőzni, ha valami nem megy,
de amíg csak a szerb, a szlovák, a román, a cigány, a
zsidó, az orosz, az amerikai,
a bankárok, az unió a hibás
mindenért, és sosem mi,
vagy mi is, addig nem is
jutunk egyről a kettőre.
József Attila, Ákos, Sólyom
László is egyaránt felelősen
szeret minket. És éppen felelős szeretetük állít elénk
tükröt. Megújulásra igencsak megérett az egyéni és a
kollektív magyarságtudatunk, a nemzeti összetartozás-érzésünk, és a hitünk, az
ezerszer elfelejtett, megtagadott keresztény hitünk is.
Ezt mutatja a foncsorozott
üveg. Nem könnyű belenézni, és csak emelt fővel látja
meg benne tekintetünk azt,
amit végre látnunk kell.
Emelt fővel, s egyenes
gerinccel.
A köztársasági elnök így
fejezte be beszédét: Isten
áldd meg a magyart! Szebbet, jobbat én sem tudok
kívánni, mondani.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szabó
Attila és Flóra Szilvia, Cinanó Antal és Varró Pálma,
Kovács Sándor és Dancs
Ildikó.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: özv. Csapó Lászlóné (74 évesen), özv. Mucsi
Gáborné (83, Murony), özv.
Csapó Gáborné (77), Nagy
Gábor (55), özv. Mucsi Lászlóné (74), özv. Szabó Jánosné
(85), Püski László (51), özv.
Lagzi Györgyné (78, Murony), Sívó László (83), Fodor
Zoltán (59), Durkó István

(72), Veres Erika (44), Kónya
Gábor (71), Nagy János (71,
Murony), özv. Oláh Istvánné
(74), id. Bótos István (86),
özv. Varga Józsefné (82), özv.
Csaplár Gáborné (80), Salamon Mihály (74), Berecz Gábor (72), Bereczki Gábor
(64), Kis-Pál Gáborné (89),
Szekeres Gáborné (81), Drenyovszki Mihály (81), özv.
Csarnai Lajosné (78, Murony).
Nyugodjanak békében!
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Elvittük a karácsonyt Kérdések és válaszok a Békési Uszodáról
Mint korábban írtunk már róla, tavaly év végén
a menekülttáborba átadták a sokak által várt és igényelt Békési
Felekezetek közötti összefogás eredményeként
karácsony másnapján egy nyolcfős, jelentős részben békési küldöttség látogatott el a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal Békéscsabai Befogadó
Állomására, hogy a karácsony üzenetét, emellett a
mindennapi életüket segítő ajándékokat, és
Szentírást vigyen az ott élőkhöz. A kezdeményezés olyan személyektől származik, akik rendszeresen segítik a menekülttáborban élőket.
Így a békésszentandrási református lelkésztől, Dr. Dobos
Ágostontól, aki egyben a Református Missziói Központ
menekültmissziós önkéntes
munkatársa, valamint a békési
Békési-házaspártól. Hozzájuk
csatlakozott mások mellett a
Sötét-házaspár, akik egykor

mondottakat Sötét László
fordította szerbre, Dobos
Ágoston angolra, ebből egy
afgán fiatalember a saját
nyelvükre. A többség nem
keresztény e közösségben,
hanem muszlim, ennek ellenére érdeklődéssel hallgatták
a Jézus Krisztus születéséről,

A küldöttség karácsonyi dalokat is énekelt a menekülteknek.

maguk is a befogadó állomáson
éltek kilenc hónapon át. A
hozott ruha és élelmiszer adományok szintén sok jószándékú embertől származnak.
Karácsony jelentőségéről
Dobos lelkész és Petneházi
Géza (Gianni) beszélt a sokfelől érkezett menekültnek.
Valóságos nyelvi kavalkád
alakult ki. A magyarul el-

tanításáról, Isten minden
egyes embert elfogadó szeretetéről szóló örömüzenetet.
Ezután ajándékozásra került
sor. Édességekből álló csomagot
mind a 120 menekült (köztük
30-40 gyermek) kapott, és
örömmel vették a ruhaadományokat is. Nagy igény mutatkozott az anyanyelvi Bibliákra is.
Szegfű Katalin

Békési Újság a nap 24 órájában online

www.bekesiujsag.hu

Uszodát. Immár rajtunk, városlakókon a sor, hogy
kihasználjuk a létesítményt. A lapunkhoz is eljuttatott számos kérdést igyekszünk most megválaszolni Perdi Tamás uszodavezető segítségével.
– Mekkora az uszoda?
– Az uszoda területén egyszerre 125 ember tartózkodhat.
A központi térben az úszómedence 72 főt, míg a tanmedence 28 főt tud befogadni.
– Milyen hőmérsékletű a víz?
– Az úszómedence vize 2627, a tanmedence 29-30 fokos.
– Van-e valamilyen plusz
szolgáltatás az uszodában?
– A tanmedencében beépített élményelemek, így pezsgőágy, nyakzuhany, vízmaszszázs szolgálják a vendégek kikapcsolódását. A közkedvelt
szauna használata benne foglaltatik a belépődíjba. A szauna hétköznaponként 17-20
óráig, hétvégén 8-18 óra
között használható. Amennyiben a forgalom megkívánja, a
szaunát egyéb időpontokban
is bekapcsoljuk. Erre már
többször volt is példa.
– Lesznek-e tanfolyamok?
– Ezek szervezése folyamatos.
Részletekről a helyszínen
tudunk tájékoztatást adni, vagy
az uszodaporta közvetlen telefonszámán, a 20/400-23-30ason. Tervezünk babaúszást,
felnőtteknek is úszásoktatást. A
mélyvízi torna január 20-án
indul be. Napokon belül megkezdjük a gyerekek úszásoktatását. Én azt szeretném, ha
folyamatosan pezsegne a medencékben a víz.
– Milyen korlátozások vannak az uszodában?
– Az uszoda használatának
rendjét a házirendben szabályoztuk, ami ki van függesztve. Kérjük férfi látogatóinkat,
hogy száras, zsebes fürdőnadrágba ne jöjjenek. Ennek higiéniai oka van.
– Mennyi embernek ad
munkát az uszoda?

Ft-ba, diákoknál és nyugdíjasoknál 6000 Ft-ba kerül. Van
reggeli úszóbérlet is, amely 6-8
óra között vehető igénybe,
ennek ára 5000 Ft. Minden
bérletet váltó személy első alkalommal a mi vendégünk. A
bérletet megvásárlásától számí-

Mintavétel és pH-mérés az úszómedencénél. Jobbról Perdi Tamás, az uszoda vezetője.

– Tizenhárman vagyunk: 3
vízgépész, 3 takarító, 3 uszodamester, 3 pénztáros és én,
mint uszodavezető.
– Érezhető-e már a békésiek kötödése az uszodához?
– Mindenképpen. Több lakostól kaptunk például cserepes növényeket a dekorációhoz. Vállalkozóknál is többször éreztük, hogy segítőkészségük maximális.
– Mikor látogatható?
– Kedden és csütörtökön 620 óra között, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton
8-20 óra között, vasárnap 818 óra között tartunk nyitva.
– Mennyibe kerül a belépőjegy?
– Felnőtt napijegy 625 Ft,
diák és nyugdíjas napijegy 500
Ft, gyermekjegy (6 éves kor
alatt) 300 Ft, kísérőjegy 125 Ft.
Húsz alkalomra szóló bérlet is
váltható, ez felnőtteknél 8750

tott egy éven belül bármikor lehet használni. Nem névre szóló,
azaz átruházható, ajándékozható. Egyszerre többen is beléphetnek vele, nyilván a megfelelő számú pecsét kerül bele.
– Mit jelent a kaució, amit
fizetni kell belépéskor?
– Ez garancia az öltözőkulcs
visszaszolgáltatására. 500 Ftot kérünk belépéskor, amit
távozáskor, a kulcs visszaadásakor a vendég visszakap.
– Igaz, hogy a termálvíz
hőjét használják az uszoda
fűtésére?
– Igen, a padlófűtést és a
két medence fűtését ez adja,
Rásegít a termálvíz a bojlerfűtésre és az úgynevezett
használati víz fűtésére is. Ez
egy energiatakarékos, modern rendszer.
– Milyen további fejlesztések indokoltak ön szerint?
– Az uszoda az egész komp-

Nagyüzem évvégén a Napocska Bábcsoportnál
A napokban elkezdődő új évet a világ szokás szerint óriási
hangzavarral köszöntötte. Tiltott petárdák durrogása, a gazdasági válságra fittyet hányó drága tűzijátékok tömkelege készítette elő ill. kísérte a 2010. év megérkezését. Mire ez a lap a
Kedves Olvasó kezéhez kerül, addigra már jócskán túl leszünk
az ünnepi hangulaton, s talán már a kezünk is megszokja, hogy
másképpen kell kanyarítanunk az évszámot.
Jó lenne, ha e szüntelen változó világban több idő jutna
odafigyelni Arra, aki tegnap, és ma és mindörökké ugyanaz:
a Karácsonykor megszületett, Nagypénteken értünk is meghalt, Húsvétkor feltámadott majd mennybe ment Jézus
Krisztusra, Aki időn és örökkévalóságon át hangzó ígéretével
Isten jelenlétét kínálja ma is az életünkbe. S Benne a Mindenható távol a világ zajától, az elcsendesedni kész életbe
érkezik meg, ahogy nagy költőnk, Ady is átélte: „Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes
nappalon De háborús éjjel.”
Kívánom, hogy az új esztendőben minél többen átéljük személyes megtapasztalásként az Úr érkezését!
Katona Gyula, lelkipásztor

Éppen négy éve kezdtek el
bábozni az akkor még Palánta
Bábcsoport tagjai, akik 2008
húsvétján vették fel a Napocska Bábcsoport nevet. Repertoárjuk azóta egyre bővül,
gyakran lépnek fel műsoraikkal a megye városaiban, falvaiban, de messzebb is, például
Szegeden, a Rózsa Fesztiválon.
Békésen főleg óvodákban és
iskolákban adnak előadásokat, de ünnepi alkalmakon is
szerepelnek,
például
a
Madzagfalvi Napokon. Karácsony idején különösen sok
előadást tartanak. 2009-ben
tizenhét gyermekközösség
előtt mutatták be Lev Tolsztoj
„Panov apó különös napja”

lexumnak az első elkészült fejlesztése. A külső termálvizes
fedetlen medence kialakítása,
amely az uszodával össze lesz
kötve, még idén elkezdődik. A
békési víz jobb minőségű, mint
a hajdúszoboszlói. Nem szabadna ezt veszendőbe hagyni.

című mesejátékát. A mindenkor ingyenes előadások végén
még ajándékot is adnak a gyerekeknek (zenés cd-ket, mesés
kifestőkönyveket).
– Igazi elhívás a bábcsoport fiatal tagjainál, akik

középiskolások, főiskolások,
egyetemisták, hogy tanulmányaik mellett erre a
nemes feladatra is vállalkoznak – nyilatkozta lapunknak
Tóthné Szűcs Csilla, a csoport vezetője.
Zs. I.

Én nagyon jónak tartanám a
33-as medencét élmény
strandmedencévé alakítani
csúzdával, ellenárammal. Persze ehhez nagyon sok pénz kellene. Magában az uszodában
lehetne infrakabint, merítkező
medencét kialakítani. Foglalkozunk ezekkel az ötletekkel.
– Milyen volt az év végén
az uszoda látogatottsága?
– Várakozásaimon felüli
volt. December 29-én 156 vendéget fogadtunk, de a napi
átlag is 60-70 körüli. Úgy
gondolom, hogy most még a
kíváncsiság csalogatta be az
embereket. Úgy 1-2 éven belül szeretnénk törzsközönséget
kiépíteni, ennek jó alapot ad
az, hogy de-cember 14-e óta
alig három hét alatt 140 felnőtt, diák, nyugdíjas és reggeli úszó bérletet adnunk el, és
ennek száma napról napra
emelkedik.
Sz. K.

A Családsegítő
Szolgálat felhívása
Közös felelősségünk azokra
figyelni, akik nagy veszélyben
vannak a téli időszakban. Ilyen
legveszélyeztetettebb személyek
a fűtetlen lakásokban egyedül
lakó idősek, betegek, a nem
lakás céljára épült tákolmányokban meghúzódók, az utcán, közterületen élő emberek.
Mindenkinek szerepe van
abban, hogy megelőzzük a kihűléses haláleseteket. Segítsünk a
rászorulókon.
Ha ilyen emberről tudnak,
kérjük, jelezzék a Családsegítő
Szolgálatnak – akár névtelenül is
– a következő telefonszámokon:
66/414-840 vagy 70/337-1186.
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Rá, rá, rá, hajrá Fradi!

áll. Ezen felül kellene még 2030 fő, aki nem tag ugyan,
csak drukker és szívesen buz-

nak a csapatnak köszönettel
tartozunk, és soha nem felejtjük el őket. Bár hiányzik a
régi légkör, azért mi kitartunk, ameddig csak lehet.
Várjuk a fiatalabb generációt,
hogy csatlakozzon szurkoló
táborunkhoz, elvégre mind
békésiek vagyunk. Tesszük
ezt annak ellenére, hogy egyes
emberek több kárt okoznak,
mint hasznot.

dítja a csapatot. Minden
vágyunk, hogy a helyi sportcsarnokban, az ellenfél lába
már az elején remegjen, érezzék a lokálpatrióták erejét,
hogy itt mi vagyunk az úr a
gáton. Volt egy időszak, amikor még öröm volt szurkolni,
amikor az életkor nem jelentett akadályt, és volt egy
aranycsapatunk. Akkor nem
számított a pénz, az idő, a
fáradtság; ha kellett éjszaka
utaztunk, bárhova elmentünk
értük. Ez a csapat a Magyar
Nemzeti Bajnokságban 5. lett,
jogot szerzett az Európai Kupában való induláshoz, de beleszólt a politika, a pénz, és
elvették az álmainkat… An-

– Ha már említetted a
focit, mi a véleményed, betege a magyar futball?
– Erre röviden lehet válaszolni: fejénél bűzlik a hal.
Túl sokan megélnek még a
magyar futballból. A pénz
meg kámfort játszik.
– A szurkolás csak kedvtelés, de valamiből élned is kell.
Mivel foglalkozol?
– A kereskedelemből élek
vagy köznapiasan piacos
vagyok. Műanyag csomagoló
eszközöket (pl. zacskó, reklámtáska, stb.) forgalmazok.
Nem könnyű, mert menni
kell utána; sokat kell talpon
lenni; nem számít az időjárás,
a mínusz 20 °C vagy a nyári

Biztos vagyok, hogy kevesen vannak Békésen,
akik nem tudják ki is az a Kovács Árpád, a vezérszurkoló. A 38 éves fiatalember a tinédzserek lelkesedésével beszél, ha kedvenc elfoglaltsága, a
szurkolás, a csapat biztatása kerül szóba. De ki is
ő valójában? Remélem ez az interjú majd többet
elárul önöknek róla!
– Árpi! Mit értsünk ezalatt: vezérszurkoló?
– Kedvenc sportágam a
labdarúgás, azon belül a magyar futball. A kedvenc csapatom a Ferencváros, közismert
nevén a Fradi, de mivel én vidéki vagyok, nem pesti, ezért
a Békési Colors FC-nek a mérkőzéseire kezdtünk el járni
szurkolni a 80-as évek vége felé. Akkoriban még ez spontán
jött. Kb. 50-60 fiatal srác engedte ki a sportág iránti szenvedélyét. Aztán 93-ban jó néhányan úgy gondoltuk, hogy
követjük az akkori trendet
(Fradi-Újpest-Kispest) és alakítottunk egy ultra csoportot
(ULTRAS AZZURI) és ezek
után rendszeresen együtt jártunk szurkolni. A helyi focicsapatban, de főleg a vezetőiben csalódtunk, és ezért
sportágat váltottunk, ahol szívesen láttak minket. Úgy
éreztük a kézilabda látványosabb, gólra és eredményre
törőbb. Egykor még a betonpályát álltuk körbe, most a
már „kényelmes” sportcsarnokban is hűek maradtunk. A
keleti egyes lelátó a törzshelyünk. Hajlandóak vagyunk
elutazni is. Csak az bánt, hogy
nincs egy stabil mag, ami nem
5-6 emberből, hanem legalább 20-25 állandó tagból

hőség; szabadnap nem létezik;
a munkaidő 24 órás, így valahogyan megélünk. Mindig
résen kell lenni. Az egyetlen
kikapcsolódás ebből a taposómalomból, a szurkolás.
– Eredetileg szakács vagy.
Szoktál-e főzni?
– Gyakran főzök itthon, ha
a szükség úgy hozza. A párommal maximálisan megosztjuk a feladatokat. Egyébként pedig szeretek főzni.
– Hogyan ünnepeltétek az
óévbúcsúztatót?
– Szigorúan itthon. Nekem
legfontosabb a családom. A
formát a helyzet hozta magával. Tévéztünk, társasjátékoztunk vagy amihez épp kedvünk volt. A szilveszteri menü
csak a szokásos volt nálunk is,
mint minden családnál: virsli,
szendvics, saláták és persze a
hagyományos lencse.
– Család. Erről még vajmi
keveset beszéltél. Mit szabad
tudni róluk?
– A párom Szilvia (fodrász), és van egy 3 éves kisfiam, Alexander. Ők jelentik
számomra a családot. Minden körülöttük forog. Egyébként imádok olvasni, betege
vagyok a napi sajtónak. Sajna
hosszabb lélegzetű olvasmányokra nincs időm. Mivel a
legtöbb energiámat elveszi a
munka, a megélhetés, ha
tehetem, alszom. Barátom
nem sok van ugyan, de ismerősöm annál több. Az igaz
barátság már „kiment a
divatból”.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Turcsányi Ildikó régész.

Megyei támogatás
a Családért Alapítványnak

Eltörölték a külterületi
mezőőri járulékot
Folytatás a címoldalról
Nem emelte a testület a gyermekétkeztetési díjakat, tekintettel a gazdasági nehézségekből fakadó családi terhekre. A
díj nettó mértéke tehát 2010ben is a következő: bölcsődei
ellátás 270 Ft, óvodai napközis
ellátás 296 Ft, általános iskolai
menzai ellátás 210 Ft, általános
iskolai napközis ellátás 330 Ft.

Tárgyalták a képviselők az
önkormányzat szociális válságkezelési koncepciójának
cselekvési tervét. Ennek részterületei a foglalkoztatás növelésére, a lakáshitelesek nehézségeinek enyhítésére, és a
segélyezés lakossági szükségletekhez igazítására keresnek
megoldásokat.
Szegfű Katalin

Békés Megye Képviselő-testülete a megye fejlődését segítő projektek megvalósítására, az oktatás-szakképzés, a turizmus, a szociális ellátás, az egészségügy, az életmód, a tömegsport és a kultúra területén működő civil szervezetek támogatására, hatékony
működésük érdekében pályázatot írt ki.
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány pályázatát a Békés
Megyei Önkormányzat Környezetgazdálkodási, Turisztikai és
Ügyrendi Bizottsága elfogadta, és a képviselő-testület döntése lapján 125000 Ft támogatásban részesítette.

„A jutalom, amiért túléltük az ünnepeket, az újév. Ezzel már
el is jutottunk az újévi fogadalmak csodás hagyományához.
Hagyd hátra a múltad, és kezdd elölről! Nehéz ellenállni a kísértésnek újrakezdéskor, hogy a múlt év problémáit a szőnyeg alá
söpörjük. Ki dönti el, hogy mikor ér véget a régi, és kezdődik
az új? Nem jelzik a naptárban, nem szülinap, nem egy új év.
Ez egy esemény. Kicsi vagy nagy? Valami, ami megváltoztat
minket. Jó esetben reményt ad, vagy egy új életmódot és világnézetet. Elengedjük a régi szokásainkat, és emlékeinket. A
lényeg az, hogy sose adjuk fel a reményt, hogy lesz egy újabb
kezdet.” /részlet a Grace Klinika című filmből/
Megújuló, egészségben megélt, a teljesség által áthatott, új
évet kívánok!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Sólyom László köztársasági elnök újévi beszédében idén is
nyíltan és magyarul beszélt az újrakezdés, az egyéni és a nemzeti megújulás szükségszerűségéről. „Magyarország is nagyon
megérett már a megújulásra. S mivel 2010 választási év lesz az új esztendő alkalmat kínál a politikában és a közügyekben
is az újrakezdésre.” Ám a megújulást ne csak a politikától,
kívülről várjuk, annak beteljesedéséhez nekünk is keményen
dolgozni kell. Ne az ígéretekre hallgassunk, hanem a teljesítményt nézzük, hogy hová jutott ma az ország! Az állam biztosítja a törvényes rendet, de a korrupció visszaszorításához melyben az ország fuldoklik, és mindent megmérgez - mi is
kellünk, egyszerű emberek. „A mi gyermekeinknek is meg
kell születniük. Követelhetünk az államtól családbarát politikát, ám ehhez legelőször összetartó, gyermekeket nevelő,
szerető légkörű családok kellenek, továbbá a családok és az
iskolák együttműködése.” Az iskola olyan közösségként kell,
hogy működjön, amely értékekre, tisztességre nevel. „A
magyar nemzetért a magyar állam is felelős, de leginkább a
nemzet tagjai.” A nemzet lényege a közös vágy, elhatározás és
akarat arra, hogy együtt kívánjuk folytatni gazdag örökségünket (a magyar nyelv, a magyar kultúra, történelmünk és
magyarságtudatunk). Ez az örökség közös kincse minden
magyarnak határoktól és állampolgárságtól függetlenül.

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

Munkahelyeket
mentett meg a képviselő

CSÍRAZÖLDSÉG HÁZILAG
Esővel köszöntött be az új év,
a kertekben sár van. Nem tanácsos kinn munkálkodni. Gyakorlatilag a betárolt zöldségekre, gyümölcsökre vagyunk
utalva az étkezésben. A téli, tavaszi vitaminszegény időszakban nagy jelentősége van a „csírazöldségeknek”. Ilyen csírákat
kaphatunk a boltokban is, de
magunk is készíthetünk igen
értékes csírazöldségeket. A
kicsírázott mag rendkívül tápláló élelem. A mag csírázásakor
az előzetes beáztatás hatására a
benne található enzimek aktiválódnak, és segítségükkel az
összetett szénhidrátok egyszerű
szénhidrátokra, a fehérjék aminosavakra, a zsírok nagyrészt
zsírsavakra bomlanak. Az ásványi anyagok a szervezet által
jobban hasznosítható, nagyrészt vízben oldható ásványi
sókká alakulnak. Az otthon
kicsíráztatott magvak nem
veszítenek értékükből, mindig
frissek, gondozásuk minimális
odafigyelést igényel.

Egyre kell csupán ügyelni:
Tilos csávázott (vegyszerrel
kezelt) vetőmagot csíráztatni!
A csíráztatásnál többféle eszközt vehetünk igénybe. Csíráztathatunk az erre a célra készített edényben, lehet tányérban,
befőttesüvegben, vagy gyúródeszkán, mint ahogy a nagyanyáink tették. Ezt a műveletet
azonban sokkal könnyebb az
erre a célra készített csíráztató
edényben végezni.
Mi kell a sikeres csíráztatáshoz? Jó minőségű mag, megfelelő mennyiségű víz, gyakori
öntözés, megfelelő hőmérséklet (magfajtától függően), az
edény szellős helyen tartása, a
csírák közvetlen napfénytől
való távol tartása.
A csíráztatni kívánt magok
közül ajánlatos kiválogatni a
törött, és idegen szemeket. A
feles borsó, csiszolt rizs, búzatöret nem csírázik ki. A csíráztatás meggyorsítása érdekében
érdemes a magvakat beáztatni
néhány órára, majd öntsük le

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

Összközművesített telek bontásra ítélt
házzal eladó. Érd.: 30/320-60-71, 70/9423-090.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, felújított, harmadik emeleti lakás eladó. Érd.:
30/252-33-90.
Békésen a bánhidai részen kétszobás ház
eladó. Érd.: 20/453-79-23.
Eladó Békésen háromszobás, konyhás, jó
állapotban lévő parasztház. 30/55-34-956.
Kétszobás lakás eladó. Rákóczi u. 3. II.
em. Érd.: 643-613.
Békésen a Petőfi utcában emeletes család
ház eladó. Tel.: 411-306, 20/886-87-04.
Téglaház sürgősen, áron alul eladó. Érd.:
70/360-50-36.
Másfél szobás lakás eladó a Kossuth 23ban, második emeleten. Érd.: 643-613.
Egyszobás, földszinti, erkélyes lakás
eladó. 30/693-21-91.
Békésen, Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. Tel.: 30/910-10-09.
Békésen kétszobás, téglaépítésű ház
eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. Tel.: 644-630.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. Garázs is van. Tel.: 634-984.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a
Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.

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 földszinti, 1+2 félszobás, teljesen felújított szép lakás igényesnek eladó.
Érd.: 30/518-07-28.
Lakás eladó vagy cserélhető családi házra. Érd.: 70/365-03-43.
Felújított 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
Békés főterétől pár percre kétgenerációs
(két külön bejáratú lakrészből álló), vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó,
cserélhető. Érd.: 20/538-03-12.
Békés központjában eladó egy második
emeleti igényesen kialakított háromszobás + ebédlős lakás. Új konyhabútorokkal, új fürdőszobával, klimatizált. Érd.:
30/554-53-66.
Békésen a Fáy utcán III. em. 2 szobás klímás lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 70/389-29-66.
Békésen Fürdőhöz közel kétszobás, nappalis kertes ház eladó. Garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakásra csere is
érdekel. Tel.: 70/779-55-50.
Békésen háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Parkosított udvar, garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, fúrt kút, gáz és vegyes tüzelés,
csere is érdekel. 70/505-97-05, 70/32921-06, 412-707.
Hőszigetelt, háromszobás ház, mellék- és
gazdasági épületekkel eladó vagy értékkülönbözettel tömblakásra cserélhető. Érd.:
30/320-60-71, 70/94-23-090.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház /két helyiség/ 13 kvadrát földdel
együtt eladó. Fúrt kút, villany van. Irányár:
2,5 millió Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Javításra szoruló parasztház eladó csendes helyen. Gazdasági épület is van.
Békés, Hajnal u. 19. Érd.: 30/85-81-911.
3,6 millió Ft.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alap-

A Békés Mezőgazdaságáért Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond
mindazon személyeknek,
akik adójuk 1 %-val támogatták tevékenységét. Az
adomány teljes összegét,
65544 Ft-ot továbbtanuló
diákok ösztöndíjára fordítottuk.
Koltay Zsolt kuratóriumi elnök

Apróhirdetések
területű, kétszobás (18 és 14,3 m2), vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Telefon: 30/48-63-178.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mezőberényben 170 m2 alapterületű, 3
szobás polgári ház eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Fáy utcában rendezett I. emeleti egyszobás lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Érd.: 30/696-78-98.
Összkomfortos kertes ház eladó hatmillióért. Tel.: 30/295-16-15.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2-es,
egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat
hasonló értékű, normál belmagasságú (2,6
m) családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges. Irányár: 6,5 millió forint. Fotókat emailben tudok küldeni. Tel. 30/476-93-80.
Tarhoson 120 m2-es kertes ház sürgősen
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. 70/238-32-42.
Békésen a liget utcájában kétszobás,
összkomfortos társasházi ház eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. 70/545-93-51.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Háromszobás, összkomfortos, téglafalazatú családi ház eladó. Békés, Zsinór u. 9.
Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: 70/428-60-75.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacson, I. emeleti, igényesen felújított,
kétszobás, 59 m2-es lakás eladó. Irányár:
9,2 millió Ft Érdeklődni: 30/746-01-75.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd:
20/943-09-36.
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.
AZ APRÓHIRDETÉSEK MAXIMÁLIS TERJEDELME
15 SZÓ LEHET.
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 19. KEDD 12 ÓRA.

MEGMENEKÜLTEK A SZENT LÁZÁR
FOGLALKOZTATOTTJAI?

róla a vizet, öblítsük le és helyezzük a magvakat a csíráztató edénybe. Tegyük az edényt
szellős, és megfelelő hőmérsékletű helyre. A legtöbb esetben
elég naponta kétszer leöblíteni.
Előfordul, hogy a csírák megpenészednek, ezeket dobjuk ki,
az edényt ecetes vízzel mossuk
át, majd forró vízzel öblítsük el.
A felhasználásuknál figyelembe kell venni, hogy a csíráztatást milyen stádiumban
fejezzük be. Salátákhoz a kevésbé rostos, fiatal csírákat
használjuk fel, főtt ételekhez a
rostosabbakat.
Dacziné

Központban 2+fél szobás családi ház
garázzsal, sok melléképülettel eladó.
Egyszobás lakásra csere is érdekel értékkülönbözettel. Tel.: 70/222-75-11.
Békésen a Fáy 6-ban, első emeleti lakás
garázzsal eladó. 10,5 millió Ft. Tel.: 414-605.
Békésen 3 szobás felújításra és befejezésre váró családi ház eladó. Áron alul 10,9
millió, de megegyezünk! Tel.: 30/834-55-20.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.

Békésen a Báthory u. 16. szám alatti háromszobás, összkomfortos családi ház eladó.
Érd.: 30/314-58-02. Irányár: 12,9 millió Ft.
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. Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.:
30/552-43-77.
KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/23066-33.
Kiadó I. emeleti egyszobás bútorozatlan
lakás Békésen. Érd.: 30/696-7901.
Békésen kétszobás, igényesen felújított
lakás kiadó. 23000 Ft/hó+rezsi. Tel.. 30/
555-47-10.
INGATLANT KERES

Négygyermekes család részére keresünk
békési albérletet rendben tartásért vagy
minimális összegű lakbérért. Tel.: 643-059.

KERT
Malomasszonykertben, a járdás dűlőben 8
kvadrát lucernaföld eladó. Irányár: 300 e
Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített kert fúrt
kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 634-460.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/
376-69-16.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
Békésen eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Maruti motor eladó. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/453-00-46.
Jó állapotban lévő Fiat Tempra olcsón
eladó. Érd.: 30/39-68-309.
Robix négysebességes kerti traktor tartozékaival eladó. Érd.: 412-356, 30/457-23-02.
MTZ 50-es traktor és tolólap eladó. Érd.:
Békés, Szabadkai u. 37.
Robi 56-os rotakapa kis kocsival, járókerékkel, kapákkal együtt eladó. Irányár: 80
ezer Ft. Tel.: 412-356.
Fendt-360-as típusú lakókocsi, körtűtéssel, elősátorral eladó. Érd.: 30/314-58-02.

Nemrégiben kelt szárnyra a
hír, hogy az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet (ORSZI) rehabilitációs
szakértői vizsgálatain Békés
megyéből minden 50 százalékos vagy az alatti munkaképességűt elutasítottak. A vizsgálat a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cégek
szakemberei körében komoly
felháborodást eredményezett.
A Békésen működő Szent
Lázár Alapítvány munkatársai
Erdős Norbert országgyűlési
képviselő segítségét kérték,
mert véleményük szerint ezzel
a döntéssel kilökik a szabad
munkaerőpiacra azokat a
csökkent munkaképességűeket, akikről korábban már
megállapították, hogy csak
rehabilitációval foglalkoztathatók. Az okozott anyagi és
lelki válság miatt ők is a túl-

terhelt egészségügyre vagy az
amúgy is nehéz helyzetben
lévő önkormányzatokra akarnak majd támaszkodni.
Erdős Norbert szóbeli kérdést intézett a szaktárcához az
ügyben. A miniszter helyett
válaszoló államtitkár tagadta,
hogy létezne olyan belső utasítás, amely szerint el kellene
utasítani az 50 százalékos vagy
az alatti munkaképességű
ellátottat, de elismerte, hogy
szándékukban áll őket visszaterelni a szabad munkaerőpiacra. Minisztériumi vizsgálat
indult meg az ügyben. A
Békés megyei anyagokat, köztük a Szent Lázár Alapítvány
anyagait is visszahívták. Az
alapítvány munkatársai tájékoztatták a képviselőt, náluk
minden korábban elutasított
foglalkoztatott újra bekerült a
támogatottak körébe.

ÁLLAT

Eladó vagy jószágra cserélhető: kisipari
betonkeverő, terménydaráló. Érd.: 30/
320-60-71.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, motoros szecskavágó, mosdókagyló, (lovas) kanalas vetőgép kistraktor után,
vaskerítés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
Békési szilvapálinka eladó. Érd.: 20/9894-876.
Eladók: befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden méretben.
Valamint kisméretű virágzó kaktuszok is.
Tel.: 416-144. Deák F. u. 39.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/60318-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Szekrénysor, két heverő, két fotel dohányzóasztallal, számítógépasztal eladó. Érd.:
643-613.
Négygyermekes család szívesen fogadna
feleslegessé vált szekrényeket, ágyat, széket és egyéb használati tárgyakat. Tel.:
70/705-07-16.
Eladó saját termelésű félédes bor 400
Ft/liter. Szikszay u. 7. Tel.: 412-955.
Vaskályhák eladók. 70/238-32-42.
Új és alig használt német, cseh és magyar
alkaros LG14-es típusú légpuskák eladók.
Régi típusút, ócskát 10 ezer Ft-ig beszámítok. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó egy rekamié 6000 Ft-ért és két
sarokfotel (1500 Ft/db). Tel.: 20/91-19-708.
Műanyag csónak 4LE Tomos motorral,
szállítóval eladó. Érd.: 412-356, 30/45723-02.
Olcsó légpuskát keresek megvételre,
maximum 8000 Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80ezer Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt, kitűnő állapotban
van. Próbálni lehet. Érd.: 70/32-11-594.
Gáztűzhely, páraelszívó eladó. 70/36-09-492.
Újszerű számítógép áron alul eladó. Érd.:
30/907-64-21.
Találtam egy kulcscsomót karácsonykor
a kajakház közelében. Tulajdonosának
átadom. Tel.: 70/379-34-19.

100 kg-os és 130 kg-os hízó eladó Bélmegyeren. Érdeklődni az esti órákban: 420-089.
Eladók: előhasú üszők, pónikanca, sportló vagy cserélhető hízóra, jó állapotú kisbálázóra. Tel.: 30/246-9679.
Január közepe környékére ajánlok 200 kgos fehér hússertést vágásra. Békés, Tóth
u. 16/1. Tel.: 20/592-85-04.
Bernáthegyi kiskutyák eladók. 70/94-42-654.
Családi okok miatt eladó egy másfél éves,
gyerekszerető husky szuka. Irányár: 25
ezer Ft. Tel.: 30/85-81-911.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Pultos munkát keresek rész vagy teljes
munkaidőben. Házaknál takarítást, bevásárlást is vállalnék. Tel.: 70/405-08-82.
Mindenfajta udvari munkát vállalok: ásás,
favágás, kertrendezés. Tel.: 70/405-08-82.
Pedagógus korrepetálást vállal. Érd.:
30/387-85-21.
Munkát keresek: német nyelvoktatás, korrepetálás, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára, külföldi munkavállalásra. Tel.:
30/476-93-80.
Felsőfokú német nyelvtudással, mindkét
nyelven gépírói gyakorlattal, felhasználói
szintű számítógépes ismerettel alkalmazotti állást keresek. Ügynöki, jutalékos
munkát kizárva minden lehetőség érdekel.
Tel.: 30/476-9-80.
Informatikushallgató munkát keres: számítógépek javítása, karbantartása, weboldal készítése német nyelven is. Tel.:
30/242-12-82.
Egészségtudományi tanulmányokat folytató kedves, megbízható diáklány gyermekfelügyeletet, idősek számára ügyintézést vállal. Érd.: 20/312-02-29.
Csökkent munkaképességű férfi munkát
keres: személyautóval, nagyméretű utánfutóval fuvarozást, valamint megfelelő
végzettséggel, gyakorlattal biztonsági
őrként elhelyezkedne. Tel.: 30/246-96-79.
Idős néni vagy bácsi gondozását vállalja
középkorú nő. Érd.: 70/77-64-934.
Fizika, matematika oktatást vállalnék.
415-221.

EGYÉB
Zimmermann pianínó eladó. 70/315-18-39.
Eladó, vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel együtt vagy külön. Az ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Eladó: kispolski motor, kisbálás szalma,
szövőszék, tizes-gev láda, 2" cső oszlopnak, borovi fenyőből készült ablak. Érd.:
30/376-69-16.
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Tízmilliós fejlesztés
a köztestületi tűzoltóságnál

Azért nem volt teljesen
békés a közgyűlés. Mészáros
Sándor, a Békési Önkéntes
Tűzoltóság (ÖTE) elnöke számos ponton vitába keveredett
Erdős Norberttel. A napirenden szereplő minden témában
volt kifogása.
Az ülésen kiderült, hogy
november 5-én az ÖTE, amely
egyik alapítója a köztestületnek, minden eszközét kivitte a
szervezetből, csak nehézségek
árán sikerült azokat pótolni.
– Ezt a támadást összefogással tudtuk kivédeni, melynek
eredményeképpen sikerült
megtartani a működőképességet. Több mint tízmillió forintos eszközbeszerzés történt, a
legjelentősebb egy Ausztriából
beszerzett Steyr típusú gépjárműfecskendő volt – mondta el
Erdős Norbert. Hozzátette,
hogy egyetlen eszköz hiányzik
még saját tulajdonból, egy másik gépjárműfecskendő, melyet
pályázat útján kívánnak besze-

Január 21. csütörtök 19 óra
Wass Albert: A funtimeli boszorkány című
könyvének feldolgozása. Dráma két felvonásban
a Budapesti Főnix Színházi Műhely előadásában.
Jegyárak: felnőtt 1500 Ft/fő, diák 650 Ft/fő.
Kulturális központ
Január 22. péntek 17:30
„Békés város kulturális értékei” című kiállítás
megnyitója. A kiállítást megnyitja: Dr. Szatmári
Imre megyei múzeumigazgató.
Kulturális központ
Január 22. péntek 18 óra
Békés Megye Önkormányzata és Békés Város
Önkormányzata közös Magyar Kultúra Napi
rendezvénye.
Kulturális központ

Január 24. vasárnap 18 óra
A Jazz-Blues-Rock Klub idei első programjának sztárvendége Waszlavik „Gazember” László, kelet-európai rock sámán. Fellép még Hégely László és citerazenekara, Vidó Laci bácsi,
tiszteletbeli motoros székely, aki az Árpádvédvonalról tart előadást. A program címe:
„Barangolások Erdélyben”. Belépő: 500 Ft/fő.
Kulturális központ

Január 26. kedd 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Nyugdíjasok Háza

Ha szeretné közérdekű programját ebben a rovatban megjelentetni, írja meg
nekünk: bekesiujsag@globonet.hu.

www.bekesiujsag.hu
Vágó Dénes békési parancsnok (jobbról) átveszi a Steyr-Rosenbauer
TLF-A 4000 típusú terepjáró gépjárműfecskendő kulcsait és
okmányait Andreas Fuchs lafnitzi tűzoltóparancsnoktól.

rezni. Átmenetileg Köröstarcsa
bocsátott rendelkezésre egyet.
Szót kért Dr. Takács Árpád,
a szakmai felügyeleti jogkörben működő Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója is. Elmondta,
hogy az elmúlt egy évben
különösen sok ellenőrzést hajtottak végre a békési köztestületnél, de kiugró szabálytalanságot nem találtak.

ből, lévén, hogy területén egy
friss jogszabályi változás nyomán más tűzoltóság végzi a
tűzoltási feladatokat.
A Békési Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság egyébként
Vágó Dénes parancsnok irányítása alatt Békés, Bélmegyer
és Tarhos területén végzi 2008.
decembere óta 2 főállású és 28
nem főállású munkatárssal.
Sz. K.

Ideje újra felfedezni
nagymamáink tisztálkodó szereit
Az egészséges életmódra, a spórolás
egyszerű lehetőségére hívta fel a figyelmet a Dózsa utcai Idősek Klubjában decemberben megrendezett
„Környezetbarát háztartás – Légy
természetes” című kiállítás.
A klubba járó időseknek is fontos, hogy
ápolják és továbbadják a fiatalabbaknak a régebbi idők, nagy- és dédszüleink korának az
egészség megőrzésére, a tisztaságra, tisztálkodásra vonatkozó szokásait, hagyományait.
Ezek a szokások, módszerek nem csak környezetbarátok, hanem még olcsóbbak is, mint a
manapság használatos drága és pazarló tisztítók, fehérítők, mosogatók, súrolószerek. Öt
egészen hétköznapi anyaggal mindent meg
lehet tisztítani. Ez az ecet, a mosószóda, a szódabikarbóna, a borax és a citromsav.

HÍREK, INTERJÚK, RIPORTOK, KÉPGALÉRIÁK.
Békésrôl minden, amit tudni érdemes.

Szeretném megosztani az olvasókkal azt a
méltánytalanságot, amely november elsején
történt velem. Éppen fát nyakaztam, amikor
fájni kezdett a mellkasam, szakadt rólam a
víz. Egyre rosszabbul lettem, mire a feleségem elvitt a békési orvosi ügyeletre. Beszaladt az orvosért, mert akkorra szinte az
eszméletemet is elvesztettem, nem tudtam
felemelni a karomat sem, vagy kinyitni a szememet. Tehetetlen voltam. Az ügyeletes
orvos azzal jött ki hozzám, minek vittek engem oda, hogyan ő fog megvizsgálni az autóban, hoztunk-e papírokat és ehhez hasonlók.
Mindezt elfogadhatatlan hangnemben, ordí-

tozva. Valaki azért hívta a mentőket, akik
megérkeztek, és a kezelésem igazából ott
kezdődött meg. A rohamkocsi Békéscsabára
szállított, az intenzív osztályra kerültem.
Kiderült, hogy hátsó fali infarktus a diagnózis. Napokig Szegeden kezeltek, majd a csabai kardiológián. Mindenhol megfelelő,
emberséges ellátást kaptam. Kerülnöm kell a
stresszt, minden megerőltetőt. De az ügyeletben lévő férfi orvos viselkedése a mai
napig nem hagy nyugodni. Úgy érzem, hogy
egy ilyen helyen dolgozó felelős orvosnak
nagyobb megértéssel és több emberséggel
kellene kezelnie az ilyen helyzeteket.

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség.
A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Egy nyelvet beszélünk
KÖRÖS KÖRÜL
Hatodikként említhető még a háziszappan,
melyet még néhány idős készít Békésen, a
kereslet pedig egyre nő eziránt is.
Terjed a természetesség, a környezetbarát és
olcsó termékek megismerése háztartás, tisztálkodás, hasonlóan a gyógynövényeken alapuló
életmódhoz.
Zs. I.

Több romát a közigazgatásba!
A Békés Városi Képviselőtestület legutóbbi ülésén
Mucsi András tanácsnok beszámolt a Romaügyi Koordiná ciós Tanács munkájáról.
Ebből kiderült, hogy a félmillió fo rintból működve
beiskolázási ösztöndíj pályázatot bonyolítottak le, és az

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 13-27. KÖZÖTT
HÉTVÉGE

– A beavatkozások alkalmával a lakosok tűzbiztonságát veszélyeztető tényező nem
volt. Az pedig a vonulások
statisztikájából kitűnik, hogy
Békésen szükség van erre a
szervezetre – tette hozzá.
Murony község jogi helyzetének tisztázása is napirendre
került. A község önkormányzatát kizárták a köztestület-

HÉTVÉGE

Országosan is páratlan mértékű tárgyi, eszközi
fejlesztést hajtott végre a Békési Önkéntes
Köztestületi Tűzoltóság 2009-ben – mondta
Erdős Norbert elnök a szervezet küldöttgyűlésén
december utolsó napjaiban. A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója, Dr.
Takács Árpád úgy vélte: a vonulások alkalmával a
békési köztestületi tűzoltók meggyőző teljesítményt nyújtottak.

utóbbi időkben az élére álltak annak a mozgalomnak,
mellyel a roma gyermekek
óvodába beíratását kívánják
szorgalmazni.
Több megállapítást is tesz
a tanácsnok a jövőt illetően.
Például feltételezi, hogy az
általános iskolából kikerülő

roma gyerekek miatt a városi
középfokú intézményekben
bizonyos szegregációs jelenségek alakulhatnak ki több
képzési formánál. Sürgeti a
tanácsnok diplomás romák
munkába állítását az oktatásban, szociális és közigazgatási területen.

Szoktak-e híreket hallgatni, kedves
Olvasóim? Bosszankodtak-e már azon, amikor
a mi szép (bár most haragvó) Körösünk első
magánhangzóját hosszan ejtik? Körülbelül
minden második esetben a nem is olyan közel
található Kiskőrös, Nagykőrös mintájára sikerül kimondani a művelt bemondóknak –
pedig semmi közük egymáshoz.
Ennyit számítana a hangok időtartamának
különbsége? A városok neve az ótörök nyelvből származó kőris szóból van, míg a
Körös… A józanul gondolkodók maguk is
kitalálhatják, hogy a magyar kört hordozza
magában (akár olyan értelemben, hogy a szabályozás előtt a Körösök számtalan kanyarulatot hoztak létre, akár úgy, hogy az utazók
alkalmas gázló híján kénytelenek voltak
kerülni.) Ezt az -s képzős változatot hordozza
a Maros, a Szamos és számos kisebb víznév is.

Így aztán még az eredetük sem egyezik meg
ezeknek a földrajzi neveknek – bár elég lenne,
ha a bemondók csak olvasni tudnának.
De Körösnek hívja-e a Köröst a békési ember? Aligha. Többek között onnan lehet megismerni a „bennszülötteket”, hogy bátran zs
hanggal fejezik be a szót, s ez konzerválódott is
az írásban, legalábbis a személynevekben (Körözsi). Egy másik vezetéknevet is adott a folyónk, az azonban nem magyar eredetű: a Krizsán nevet a Harruckern báró által a XVIII.
század elején betelepített román családok némelyike viselte, jelentése ugyancsak „körözsi”.
De hogy ne maradjunk nevetés nélkül,
azt is elárulom, hogy Ipolytölgyes nevét is
hallottam már hosszú ő-vel, (l nélkül) ejteni - pedig az is a fákról, nem a tehenekről
nyerte nevét.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Egyéni csúcs
az év záró versenyén
A 2010. évi Valenciában
megrendezésre kerülő ifjúsági
súlyemelő Európa-bajnokságára
készülő ifjúsági válogatott részére összetartó illetve erőfelmérő edzőtábort rendezett a
Magyar Súlyemelő Szövetség
Tatabányán nemrégiben. Ifjúsági válogatott tagjaként részt
vett a 85 kg-os Csató István, a
Békési TE ifjú súlyemelője is.
Igen jól sikerült számára a
táborzáró verseny, ugyanis
szakításban 105 kg-ot teljesített, ami egyéni csúcsa, míg
lökésben 120 kg-ig jutott. Így
összetettben is egyéni csúcsot
emelt (225kg).
– Teljesítménye értékét növeli az a tény, hogy egy hónap-

Február 14-én kezdődik a bajnoki szezon a Magyar Bajnokságban a férfi kézilabdázóknál. Az NBIB-ben indul az Erste-Békési FKC, melynek játékára invitáljuk önöket.
A tét két bérlet, amelyek a tavaszi hazai mérkôzések megtekintésére jogosítanak fel.

Kérdésünk:

Horgász
szemmel
HORGÁSZ JEGYEK
2010-RE

pal az országos bajnokság után
alapozó edzéseket végezve erre
a versenyre külön nem készült.
Ezek után bizakodva tekintünk
a jövő évi feladatok elé. Hiszen
az elvárások vele szemben
nagyok – közölte lapunkkal
Balog János súlyemelő edző.

Támogatás a BTE Sakk
Szakosztályának
A Békési Torna Egylet Sakk
Szakosztálya 1995-ben alakult
meg, jelenleg az NBII-ben
szerepel. Fő erőssége az utánpótlás-nevelés, melyben kie-

Nyerjen kézilabda bérletet!

Tisztelt sporttársak, megkezdődött a horgászegyesületeknél a területi jegyek árusítása. A Szeki Horgászbolt január
második felétől árulja a területi jegyeket mindkét Békés
megyei területi jegy kibocsátótól, valamint a gátjárási jegyeket. Figyelem! Január elsejével
módosították a horgászrendet.
Erről bővebb tájékoztatást
adunk a horgászboltban vagy a
www.khesz.hu címen.
Hatalmas hőingadozások
jellemzik ez idei telet. A Körösök vízgyűjtőin rengeteg
vegyes halmazállapotú csapadék esett. Az utóbbi hetekben ez rengeteg vizet hoz a
Körösökön. Mi horgászok reméljük, hogy minél hamarabb és csendben levonul a
Körösön az áradás, és visszatér a mederébe.
Szekerczés Sándor

melkedő eredményei vannak.
A BTE Sakk Szakosztályát
Békés Megye Képviselő-testülete legutóbbi ülésén 139.215
Ft-tal támogatta.

BÉKÉSI ÚJSÁG
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m2-es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Révhajó utcában
313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,5 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 8,2 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti, 58 m2-es,
1+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 8,8 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren harmadik emeleti
61 m2-es, 3 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 8,9 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsô emeleti,
72 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 73 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Kossuth utcában harmadik emeleti, 76 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9,3 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren
második emeleti, 56 m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 9,6 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában
elsô emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsô
emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó, Irányár: 10,5 millió • BÉKÉSEN, Tündér utcában
felújított 4 szobás sorházi lakás. Irányár: 20 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Malomasszonykertben 30 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár:
Ármegegyezés szerint. • BÉKÉSEN, Kikötô utcában 2 szobás, 90 m2-es családi ház eladó. Irányár:
4,2 millió. • BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,3
millió. • BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt
utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában 120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,7 millió. • BÉKÉSEN, Felújított 90 m2-es,
2 szobás tanya eladó. Irányár: 6,5 millió. • BÉKÉSEN, Rákóczi utcában 220 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Petôfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház ELADÓ
vagy lakásra CSERÉLHETÔ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es, 2+2x1/2
szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Magyar utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház eladó. Irányár: 9,5 millió. •
BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN,
Mátyás király utcában felújított 133 m2-es, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 9,8 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 10,0 millió. •
BÉKÉSEN, Petôfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN,
Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2 szobás lakásra CSERÉLHETÔ. Irányár:
11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsô utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetô utcában 2 szobás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió. • BÉKÉSEN,
Magyar utcában 98 m2-es,3 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,1 millió.

– családi magazin
Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Hányadik helyen áll a tabellán a 2009/2010-es szezon ôszi-téli mérkôzései után a békési felnôtt férfi kézilabda csapat?

Válaszok: A: Negyedik. B: Ötödik. C: Hatodik.
A válasz betûjelét, és a pályázó nevét SMS-ben kell elküldeni február 2-án délig
a következô számra: 30/432-20-30. A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés
nyertesünk jutalma egy-egy (darabonként 4000 Ft-ot érô) bérlet a tavaszi bajnoki idény
hazai mérkôzéseire, melyeket a nyertesekkel egyeztetett módon
juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét február 10-i lapunkban megjelentetjük,
ôket telefonon február 4-ig értesítjük.
Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak!
A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Mostantól kaphatók a bérletek
Értékelés és előretekintés Polgár Zoltántól, a dése nélkül ez a munka szinte
elképzelhetetlen lenne. SzeBékési Férfi Kézilabda Club ügyvezetőjétől.
– Hogyan lehet értékelni a
felnőtt csapat őszi idényét az
NBIB-ben?
– Mindenekelőtt azt fogalmaztuk meg, hogy a tavalyinál (hatodik helyezés) előrébb
végezzünk. Ezt félidőben teljesítettük, hiszen a listavezetőtől két ponttal lemaradva a
negyedik helyen állunk. Hazai
mérkőzéseinken csak a győzelem és minden erővel való
küzdés elfogadható. Véleményem szerint folyamatosan
ilyen mérkőzéseket láttak a
meccsekre kilátogató szurkolóink, ami a jó erőkből álló
Nyíregyháza elleni „visszavágón” (a beázás miatt elmaradt
a mérkőzésen) csúcsosodott
ki, ahol a játékosok a nézők
óriási támogatása mellett
győzni tudtak. Itt köszönöm
meg a lelkes szurkolóinknak
támogatásukat. Kérem, a tavaszi szezonban is buzdítsák a
csapatot. Sajnos sérülések is
akadályozták csapatunkat:
Molnár Zoltán és Zöldy Tamás komoly lábsérülését kell
megemlítenem. Nagyon fontos kiemelnem és megköszönöm azoknak a szponzorainknak és segítőinknek, akik a
csapat mellett álltak és segítettek minket. A tavaszi szezonban is számítunk rájuk.

– Hogy mennek a dolgok
utánpótlás vonalon?
– Békésen jelenleg 120
utánpótláskorú fiú kézilabdázik, összesen tíz csapatot versenyeztetünk, ami nem kis fel-

retném megköszönni nekik
önzetlen segítségüket. Régi
álmunk valósul meg az ősszel,
amellyel kicsúcsosodik az
utánpótlás-nevelő munkánk.
Szeptemberben a Békési Kistérségi Iskolában sportosztály
indul az elsősöknél és az ötödikeseknél. Múlt szeptemberben
elkezdtük az óvodások kézilabdáztatását, nekik hetente
egy foglalkozást tartunk.
– Visszatérve a felnőtt csapathoz. Mikortól lehet megvásárolni a bérleteket?
– A bérlet árusítása a tavaszi
szezonra a Békési Újság megjelenésével egy időben kezdődik.
Ára 4800 Ft lenne, de akik bérletet váltanak, egy mérkőzésre

A BFKC EDZÔMÉRKÔZÉSEI
Január 22. péntek 19 óra: Kiskunfélegyháza – Békés
Január 26. kedd 18 óra: Békés – Kiskunfélegyháza
Január 31. vasárnap: Kiskunfélegyháza felkészülési torna
Február 2. kedd 18 óra: Békés – Orosháza
Február 5. péntek 18 óra: Orosháza – Békés
adat elé állítja a klubot. Az
edzők és a gyerekek is igen lelkesek, ősszel egyetlen edzés
sem maradt el. Minden gyermek minden nap edzésen vesz
részt. A szülők együttműkö-

a mi vendégeink, így csak 4000
Ft-ot kell fizetni. Négy előkészületi mérkőzés és egy tornán
való részvétel van betervezve a
tavaszi szezon február 14-i
megkezdése előtt.
Sz. K.
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