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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Tanfolyamokkal erősít
az uszoda
4. oldal
Sztárszínészek békési
színpadon
5. oldal
Utazz velünk Londonba!
7. oldal
USZODA NYITVA TARTÁSA:
– kedd, csütörtök 6-20 óra
– hétfô, szerda, péntek,
szombat 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JANUÁR 23-30.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JAN. 30. - FEBRUÁR 6.
Turul Patika (Piac tér)
FEBRUÁR 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

Könyvtárnévadó
díjátadással
Véglegesítették a Békési
Városi Könyvtár névfelvételi
ünnepségének időpontját.
Mint a Békési Újság korábban már megírta, a könyvtár
a nemrégiben elhunyt, Békésen született, országosan közismert könyvkiadó, Dr. Püski
Sándor nevét veszi fel, miután
leszármazottai megadták ehhez engedélyüket. A rendezvény érdekessége lesz, hogy
ugyanakkor és ugyanott adják
át a Nefelejcs Díjakat, melyeket a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület ad át
tavaly óta a közművelődésben
és oktatásügyben kiemelkedő
békési személyeknek. A kettős ünnepség időpontja: február 6. szombat 15 óra. Helyszíne a békési könyvtár.

Egyik szociális gond a másik hátán a családokban
ÉHEZŐ GYEREKEK, ADÓSSÁGSPIRÁL, ÉS TELTHÁZ A HAJLÉKTALANSZÁLLÓN

Sok új feladatot kapott tavaly a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ, a kliensek száma
és a problémák súlyossága nőtt. A hitelcsapdába
kerülés miatti elszegényedés gyakori jelenség,
amely számos további szociális problémát hoz
magával – nyilatkozta a Békési Újságnak Nagy
György Miklósné igazgató.
– Új feladatként jelent meg
2009-ben a rendszeres szociális segélyezettekkel való foglalkozás, az adósságkezelésben
való közreműködés és tanácsadás, valamint a családterápia –

kezdte a részletezést Nagy
György Miklósné. A tavalyi év
értékeléseképpen hozzátette,
hogy sok új arc jelent meg a
központban,
többségében
munkájukat elveszített csalá-

vostól, pedagógustól, kortárs
csoportoktól. Pedig a probléma szőnyeg alá söprése hosszú
távon nem tartható.
Az elszegényedés megállíthatatlanul folytatódik, sok
család egyik kölcsönt veszi fel
a másik törlesztésére, ebből a
spirálból nincs kiút. Választaniuk kell, hogy a rezsit fizetik,
vagy a törlesztő részletet.
– Pár éve még csodaszámba
ment, ha olyan családdal találkoztunk, amelyik nem tudta fizetni a közüzemi számláit,

dosok. A gyermekjóléti szolgálatnál is érezhető a szociális
feszültség, egyre több az iskolakerülő, egymással és a felnőttekkel szemben is agresszív
gyermek. Az ilyen esetek nagy
részében halmozódó családi
problémával, többgenerációs
munkanélküliséggel, szenvedélybetegségekkel (alkohol, játékgépezés), pszichiátriai gondokkal találkozunk. Érdekes,
hogy droggal kapcsolatban
egyáltalán nem kapunk jelzéseket, sem rendőrtől, sem or-

és mondjuk a villany kikapcsolásával fenyegették őket,
most nagyjából 50-60 ilyen
család van a látókörünkben –
mondja az igazgató asszony.
Megnőtt azoknak a száma,
akiknek semmilyen ellátásuk
sincsen. A munkaügyi központba nem járnak rendszeresen, ezért a juttatásra jogosultságot elveszítik.
Talán mára elfásultak és hitüket vesztették, hogy ezeknek
a regisztrációknak van egyáltalán értelme. Folytatás a 2. oldalon

Békésen ünnepelte a megye a magyar kultúrát
Január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján kortárs békési
képző- és alkotóművészek,
kézművesek kiállítása nyílt a
kulturális központban. A festmények, szőttesek, hímzések,
fonott kosáráruk, textilmunkák, csuhé termékek, mézeskalácsok Balog Gáborné, Csuta György, Dávidné Gyarmati
Zsuzsanna, Horváth Hajnalka,
Kocsor Imréné, Lukács Eszter
és Tarrné Zsuzsa Ilona munkáiba adnak betekintést. A kiállítás, amely hasonló formában
bemutatkozott tavaly ősszel

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Lapunk
tartalmából

A kiállító békési alkotók. További fotók honlapunkon.

Gond nélkül az új helyen

Kényszerleépítés
a Szent Lázár
Alapítványnál

Zökkenőmentesen zajlik az élet a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola alsós osztályainál azt követően,
hogy a József Attila utcai iskolaépületet pályázati
47 csökkent munkaképessépénzből teljesen átalakítják, és emiatt tíz osztályt gű munkavállaló és öt szociáaz Eötvös József Tagiskola Jantyik utcai épületé- lis gondozó vesztette el a
munkáját a napokban a Szent
be költöztettek.
Az elsős-negyedikes diákok
az új évet már az új helyen
kezdték meg. A bejáráshoz a
Jantyik utcai oldalsó ajtót
használják, így a házigazda
iskolába járó diákokat és szüleiket nem zavarják.
– A tíz osztályba járó mintegy 250 gyermek számára tíz
tantermet alakítottunk ki vagy
alakítottunk át – mesélte lapunknak a helyszínen Deákné
Domonkos Julianna tagintézmény-vezető. Van még egy, a
legszükségesebb kellékekkel
bíró tornaszoba is, amelynek
nagy a forgalma, lévén a test-

nevelés tagozatos osztályokba
járóknak naponként van testnevelés órája, bár egyes foglalkozásokra visszajárnak a József
Attila utcai főépületbe. A helyszínre költözött a fejlesztőpedagógus is, munkáját erre a célra
kialakított szobákban fejti ki.
Az adottságokhoz alakították
az étkeztetés rendjét is.
A gyerekek hamar megszokták az új hely adta lehetőségeket és korlátokat, általában jól
érzik magukat az átmeneti
helyen, erről ők maguk számoltak be riporterünknek.
Folytatás a 3. oldalon

Lázár Alapítványnál azt követően, hogy a kormánytól
korábban remélt támogatásnak csak a harmadát kapták
meg, hasonlóan a többi csökkent munkaképességű, hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatókhoz. Ebben a kényszerhelyzetben a mindeddig
107 embert, köztük számos
pszichiátriai beteget foglalkoztatott alapítvány egyelőre
csökkentett létszámmal működik tovább, de amennyiben
anyagi helyzete javul, visszaveszi korábbi munkavállalóit.
Bővebben olvashat a témáról
honlapunkon

Debrecenben is, egy hónapig
várja a helyi látogatókat.
Szintén e napon a kulturális
központ színháztermében tartotta Békés Megye Önkormányzata a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére szervezett
ünnepségét. A helyi kultúra
eredményeit Izsó Gábor polgármester méltatta, míg a
megyei képviselő-testület elnöke, Domokos László arról
szólt, hogy különös megbecsülést érdemelnek a kultúra
művelői és közvetítői. Erre a
csökkenő kormányzati támo-

gatások ellenére is figyelmet
és kellő forrást fordít a megye,
ígérte az elnök.
Átadták az úgynevezett
Adomány-díjat, melyet ezúttal a Budapest Bank békéscsabai bankműveleti központja kapott, a megyei kultúra és sport kiemelt szponzorálásáért.
Az ünnepi műsorban a
Jókai Színház művészei mellett színvonalas produkcióival
fellépett a városi ifjúsági fúvószenekar és a Belencéres Néptáncegyüttes is.
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Patikamérlegen
INTERJÚ DR. TÓTH ATTILA KÉPVISELŐVEL
– Tisztelt képviselő úr! Lehet, hogy már ma
este, az interjú készítésének napján tudjuk az
országgyűlési képviselő választás időpontját.
Mi történt eddig az országban, volt-e igazi
rendszerváltás, és mi várható?
– Magyarországon igazi rendszerváltás nem
volt. Mindenütt a régi nomenklatúra embereivel,
azok utódaival lehet találkozni. Ennek és az
emberek félrevezetésének következtében az
országban egy mélységes válsághelyzet alakult
ki, ami több szintből áll: politikai, gazdasági és
erkölcsi mélypont alakult ki. Az emberek jó része
hitt a választások előtti szép ígéretekben, aminek
következtében a jelenleg uralkodó pártok az
országot oda juttatták, ahol most van. Ezt mindenki érzi. Hazánknak olyan vezető garnitúrára
van szüksége, amely uralni tudja ezt a válsághelyzetet, és jó irányba tudja fordítani a dolgokat.

– Ön a képviselők korelnöke, tapasztalt,
alpolgármester is volt. Mit tart leglényegesebbnek a város életében?
– A város fejlődését legelsősorban. Ahhoz,
hogy egyáltalán városként létezzünk, ki kellett
alakítani a szennyvízhálózatot, szennyvíztisztító művet kellett építeni, de közben felépült a
sportcsarnok, a Németh László Kollégium is.
Utóbbi három az én alpolgármesterségem idején például. Vagy telefonhálózat kiépítése is. Itt
tulajdonképpen a folyamatok elindításáról van
szó, nem arról, hogy ki vágta át az avatószalagot. A mai városvezetés egyik nagy vívmányá-

nak tartom emellett a Békés és Mezőberény
között kiépült kerékpárutat. Tulajdonképpen
csapatmunka folyik, ahol vannak faltörő kosok
– magamat is ide sorolom – akik előre próbálják vinni a város dolgait.
– Köztudottan kötődik a mezőgazdasághoz.
Ez az ágazat szenvedte talán a legtöbb kárt a
„módszerváltás” óta. Hogyan áll ma itt a
helyzet?
– Jómagam is mezőgazdasági termelő is
vagyok, belülről látom az ágazat vergődését. A
mai politikának egyértelmű célja a mezőgazdaság tönkretétele, a földnek a jelenlegi tulajdonosok kezéből való kivétele. A vidéki megélhetés és talpon maradás rendkívüli módon
nehéz. A mezőgazdaságba befektetett pénzt
jószerivel a tulajdonos csak egy év múlva látja
viszont, ha látja egyáltalán. A felvásárlási lehetőségek, ezek csűrése-csavarása mind arra irányul, hogy az embereket tönkretegyék. A
Békési Kisgazda Körnek vezetőségi tagja
vagyok. A tagoknál napi problémát jelent a
termelés megfinanszírozása. Az emberek tartalékaikat felélték. Sürgős, sőt azonnali beavatkozásra van szükség. A közelmúlt gazdatüntetései sajnos nem hozták meg a kívánt eredményt. Nagy félelem a biotermelők körében a
génmódosított magvak behozatalának terjedése. Ezzel kapcsolatban a Gazdakör indítványára az önkormányzatunk rendeletet alkotott,
mellyel ezen növények termesztését az önkormányzat közigazgatási területén tiltja.
– Kérném, szóljon pár szót magáról, mint
magánemberről, családjáról, hobbijairól.
– A városban köztudott dolog, hogy gyógyszertárat üzemeltetek, amely sajnos utóbbi
időben olyan helyzetbe került az állami intézkedések következtében, hogy a megélhetésünk
is egyre nehezebb helyzetbe, mondhatni
veszélybe került, és így kilátástalan a jövőkép.
Itt is sürgős változásra van szükség tehát. Az
embereket hagyni kellene élni és megélni. A
szakmát azért is gyakorlom még, mert a lányom szintén szakmabeli, és szeretném, ha a
hagyományt folytatná. Amúgy természetkedvelő ember vagyok, kertészkedem, vadászok.
Tekintettel arra, hogy az embernél mindig a
remény vész el utoljára, hiszem azt, hogy szebb
és jobb jövő következik ránk.

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

BÉKÉSI ÚJSÁG

– kéthetente MINDEN Békésrôl!

A doni áldozatokra emlékezett
a Jobbik az évfordulón
1943. január 12-én a II. világháború keleti frontján
nagy erejű támadás érte a
Don-kanyarban védelmi állásokat elfoglalt, közel kétszázezer fős 2. Magyar Hadsereg
egységeit. Erre a sokáig elhallgatott történelmi eseményre
emlékezett csekély érdeklődés
mellett a 67. évfordulón a

Jobbik békési szervezete a
város főterén, a Világháborús
Emlékműnél.
Ünnepi beszédében Molnár
József szólt a második világháború eseményeiről, és a rettentő hideg (mínusz 42 fok) ellenére is hősiesen küzdő, fegyverzettel gyengén felszerelt, a viszszavonuló németek által a szov-

jet hadsereggel szemben mintegy fedezékként felhasznált
magyar honvédek kitartásáról.
Az áldozatok pontos száma ma
sem ismert, de bizonyos, hogy
több tízezren meghaltak, több
tízezren megsebesültek a napokon át tartó tűzpárbaj nyomán.
A megemlékezés koszorúzással ért véget.

ÉLÕ BOLYGÓ
A gorillák megmentője volt
A képen látható az az amerikai állatvédő, aki a legtöbbet tette a gorillákért,
Dian Fossey. Igazáért kitartóan küzdött
mindaddig, amíg élete szörnyű módon
véget nem ért: 1985. december 26-án a
kunyhójában egy gyilkos fegyverrel, a
pangával halálos csapást mértek fejére.
Amerikában született 1932-ben. Talán harminc éves lehetett, amikorra kiharcolta
magának, hogy Afrikába utazhasson a gorillák védelméért. Azért dolgozott, hogy megmentse a hegyi gorillákat a kipusztulástól.
Lelkes, konok, és mindenre elszánt egyéniség
volt, akire Afrikában a helyiek úgy emlékeznek vissza, mint a nőre, aki a gorillákkal élt
együtt.
Karisoke néven vált ismertté az a megfigyelőállomása, amely Ruandában található.
Neki sikerült először a világon igazán különleges kapcsolatot kialakítani az emberszabásúakkal. Egészen közel engedték őt, ezáltal

nagyszerű tudományos megfigyeléseket tett. A
küzdelem az orrvadászat ellen és a
kormánytisztviselőkkel
nagyon
megviselte. Idővel
magába fordult,
ki bírhatatlanná
vált. De amennyire embertelen volt az embereivel, annyira
emberséges volt a gorilláival. Alapítványának
sikeressége kitartó munkájában rejlett, mivel
sikerült a befolyt pénzadományokból őrjáratot létrehoznia a vadorzók ellen. Rendszeresen
publikált a National Geographic folyóiratba.
Dian Fossey minden idők legjelesebb gorillamentőként írta be magát az állatvédelem
történelemkönyvébe.
Pap Zsolt

Egyik szociális gond
a másik hátán a családokban
ÉHEZŐ GYEREKEK, ADÓSSÁGSPIRÁL,
ÉS TELTHÁZ A HAJLÉKTALANSZÁLLÓN
Folytatás a címoldalról
Az ilyen krízishelyzetekbe kerülő családok
megsegítésére 2009-ben több alkalommal is
lehetőség nyílt. Népszerű volt a nyári napközis tábor, ami a szabadidős programokon is túl
a mozgásra, egészséges életmódra is ösztönöz.
Szintén hatékony segítséget jelentett a nyári
gyermekétkeztetés is, amiben 430 gyermek
részesült hét héten keresztül. Ezek szerepe
jelentős, hiszen a szülők alkalmi munkavállalását elősegítette, hogy a gyermekek felügyelete és az étkeztetés biztosítva volt.
– Igyekeztünk minden lehetőséget megragadni az ügyfelek számláinak rendezésére. A
Máltai Szeretetszolgálat „Hálózat a közösségért” pályázatán több család nyert jelentős anyagi támogatást, így a villany kikapcsolás fenyegetettségétől mentette meg őket. Az ünnepek
apropóján civil és állami segítségeket is közvetíthetett a szolgálat a rászorultak részére.
Megnőtt a hajléktalanszálló forgalma is. A
21 személy befogadására alkalmas férfiszálló
egész évben teltházzal működött, a női szálló
télre telt meg, ez tíz személyt tud befogadni.
Megjelentek olyan idősek, akiknek nyugdíját és
lakását családjuk kölcsönfelvételhez használta,
majd őket becsapva és kisemmizve a megélhetéshez sem elég jövedelemmel kidobták az
utcára. A vegyes szállón három család, összesen
19 ember van elhelyezve. További családok várnak a beköltözésre, de a befogadóképesség
véges – nyilatkozta Nagy György Miklósné.
Sokféle probléma lecsapódik a Szociális Szolgáltató Központban. Például az, hogy egyre
többen „hitelre” esznek az iskolákban, vagyis a
szülők nem fizetik ki a menzát. A felhalmozott
hátralék 80-100 ezer Ft is lehet. Bizony ki
lehet jelenteni, hogy Békésen vannak éhező
gyerekek és felnőttek.

– Elégedettek vagyunk ugyanakkor a nappali
ellátáshoz tartozó szociális foglalkoztatás eredményeivel. Csekély többletbevételt termeltünk, de
az idei évre nézve még sok a bizonytalanság. 45
fogyatékos, 21 hajléktalan és 15 megváltozott
munkaképességű foglalkoztatottunk van, ők
részben mezőgazdasági munkát végeznek, háztartási textíliák varrási tevékenységével és kézműves munkákkal foglalkoznak, valamint az intézményünk takarítási, mosási, vasalási munkájából is részt vállalnak. Sokan szeretnének bekerülni a foglalkozatókba, de a szabályok szigorúak.
Végezetül két felhívással fordulnék az olvasókhoz. Egyrészt várnánk hordozható, vegyes tüzelésű kályhák felajánlását, melyekre nagy igény
mutatkozik. Másrészt kérnénk a békésieket,
hogy ha ismernek egyedülálló, beteg, nagyon
rászoruló embereket a környezetükben, jelezzék
nálunk, hogy a családgondozók segíthessenek
rajtuk – mondta el lapunknak a 61 munkatársat
alkalmazó Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ igazgatója.
Szegfű Katalin

3

2010. január 27.

Több mint nyolcvanan fogadták el idén Izsó Gábor polgármester Újévi Fogadásra szóló meghívását, melynek hagyományos célja, közös évértékelés
és kötetlen beszélgetés a város
vezetői és Békés legjelentősebb
vállalkozásai között. A polgármester ünnepi beszédében is
kiemelte a békési vállalkozások
fontos szerepét, munkahelyteremtő tevékenységét, beszámolt a tavaly befejeződött, a
folyamatban lévő és hamarosan
megkezdődő beruházásokról is.
A város fejlesztései, így a
Békési Uszoda, a buszvárók,
és a decentralizált pályázatok
révén sok helyi vállalkozó juthatott munkához, így közvetve a város is hozzájárult a

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS

Negyedik alkalommal köszöntötték
a Városházán Békés legjelentősebb adózóit

Az újévi állófogadáson találkoztak Békés városvezetői a település legjelentősebb vállalkozóival. Balról: Bécsi Gábor (Wiener Center Kft.),
Kónya Sándor (Kónya és Társa Kft.), Erdős Norbert (Békés és térsége
országgyűlési képviselője, Békés város alpolgármestere), Samu
Gábor (Agro-Déló Kft., Bétak Kft.), Izsó Gábor (Békés város polgármestere), Barkász Sándor (Békés-Drén Kft.)

munkahelymegtartáshoz. A
2010-es évben az inkubátor-

ház építésével, a Dr. Hepp
Ferenc Tagintézmény felújítá-

sával illetve a járóbeteg-ellátó
központ fejlesztésével folytatódnak a nagyberuházások.
A fogadáson Andódyné
Németh Andrea és Kovács
Gabriella a zeneiskola tanárai
és az iskola növendékei adtak
elő komolyzenei darabokat,
majd a Fregolina Társastánc
Klub táncosai varázsoltak latin hangulatot a terembe.
A műsor végén Erdős
Norbert alpolgármester, Békés
és térsége országgyűlési képviselője mondott pohárköszöntőt.
Szólt arról, hogy a jövőben is
partnernek tekintik a vállalkozókat, mint elmondta, az iparűzési adóból tavaly befolyt 250
millió forint számottevő bevételt jelentett a városnak.


BÉKÉSI ÚJSÁG
Hírek,
Interjúk,
Képgalériák,
Érdekességek
www.bekesiujsag.hu

Gond nélkül az új helyen
Folytatás a címoldalról
Az iskola vezetése a szülőknek is kedvezve autóbusz
különjáratot indított a Dr.
Hepp iskolától a Jantyik
utcáig.
– Az új helyre költözés a
pedagógusok és más munkatársak, a szülők és várostól
delegált segítők együttműködésével valósult meg, sokaknak sok munkája fekszik benne – mondja Deákné Domonkos Julianna. Ittlétük ugyan-

akkor csak átmeneti, hiszen a
következő tanév szeptemberi
kezdetére elkészül a József
Attila utcai főépület felújítása,
és egy minden szempontból
modern iskola várja majd
vissza a diákokat és tanáraikat. Nem csak ennek a tíz
osztálynak a tanulóit érinti a
visszaköltözés, hanem azt a
két osztályt is, amelyek jelenleg még a Petőfi utca 42. szám
alatti épületben tanulnak.
Szegfű Katalin

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kocsány Zsolt Ferenc és Csordás-Kiss Márta.
Sok boldogságot kívánunk!

Békés, Piac tér 5.
(a gyógyszertár
parkolójával szemben)

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési családok lapja

Elhunytak: özv. Csaplár Gáborné (77 évesen), özv. Varga
Sámuelné (84), Kincses
Gergely (84, Bélmegyer),
Hadabás Antalné (79, Murony), Dr. Balanyi Lászlóné
(82), Szabó Margit (86,

Kamut), Takács Gábor (58),
Hornyák Tibor (52), Csarnai
Lajos (62), özv. Fesető Lászlóné (79), Soós Lajosné (69,
Murony), Csapó László (57),
Csikós Gyula (67), Kiss
Sándor (71).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Ki mit tud
Pálmai
Tamás

Mindig népszerűek voltak
ezek a versenyek, bár néha az
éppen aktuális politikai
rendszer meg-meglovagolta
őket, néha a figyelem elterelése, néha a víznek saját
malomra való hajtása okán. S
az is igaz, hogy néha egészen
balga dolgokat lehetett látni,
hiszen önkontroll, valós önítélet, józan helyzetfelmérés
nem adatik meg mindenkinek. S az is igaz, hogy mai
kereskedelmi tévés változatuk, változataik messze vannak a régiek hangulatától,
egyértelműen manipuláltak,
és korántsem a valóban legértékesebb, legtehetségesebb
benevezők jutnak végül révbe általuk, hisz szinte tippelni lehet, hogy most épp a
testi fogyatékkal élő, vagy
valamely etnikumhoz tartozó, vagy magyar kényszer
határon túlról származó,
vagy nemi „másságban” élő
lesz-e épp a befutó. A valós
érték tehát sajnos nem mindig perdöntő.
Hogy miért vesztegetek
ennyi szót erre a dologra éppen most, amikor ezer sebből
vérezvén próbálnánk ismét
talpra állni emberként s magyarként egyaránt? Hát pontosan ezért. Mert most már
valóban itt az ideje, hogy
mindenki, aki Bécsújhelytől
Andrásfalváig, Túrócszentmártontól Temerinig, Munkácstól Alsólendváig hozzánk tartozónak vallani tudja
és akarja is magát, szedje
össze minden rejtett tehetségét, maradék erejét, eddig
sutban tartott hitét és lépjen
ki a színpadra! Mindenki
azzal, amit a legjobban tud.
Szóljon, beszéljen, jelentkezzen, akarjon és tegyen! Csizmadia Úr, a Civil Összefogás
Fórum kitalálója fogalmazta
meg nagyon találóan, hogy
eljött a civil radikalizmus
ideje, azaz múltbeli, elfeledni
kényszergetett, de megmentett egykori értékeink és mai,
új vívmányaink, valamint
jövőbeni reményeink tudatos
és radikális képviseletének
kora van. Tetszenek figyelni?
Civil radikalizmusról van szó,
nem egyébről!

Tiszta fejjel élni próbálván
tudnunk kell néhány dolgot,
például azt, hogy minden
embert keresztényként szeretünk, de balgák nem vagyunk, ezért nem szívünk
csücske az akinek a kedvenc
nótája az Internacionálé, aki
utálja egyházainkat, szétverné maradék várainkat, azaz
családjainkat, aki úgy kozmopolita, hogy tulajdonképpen magyarellenes, aki a
Kárpát-medencei magyarság
egysége ellen kampányolt,
aki törvény fölé helyezi magát és orcátlanul lenyúl minden anyagi értéket (a szellemi
nem érdekli), aki azt hiszi,
hogy gőgös hatalmából fakadóan álszent felkentként
megszabhatja, hogy ki milyen nemű legyen, és ki
mikor részesüljön emberkézbe amúgy nem való „kegyes
halálban”. De barátunk és
becsüljük mindazokat, akik
a fentiek elleni csatánkban
önös érdek nélkül velünk
vannak, akiknek segítsége
nélkül a legfontosabb dolog
meg sem valósulhat: az a jövőkép, amely gyerekeink,
fiataljaink zsinórmértéke,
fogódzója lehet (kell, hogy
legyen!), s amelyért tulajdonképpen mindent teszünk,
amiért sohasem adhatjuk fel.
Politikában nálam sokkal
járatosabb ember mondta,
hogy nem elég szép elvek
mentén sterilen polemizálni,
a politika a konfrontációt, a
küzdelmet, sokszor a személyes harcot jelenti, illetve
annak felvállalását. Van benne valami, csak annak mindig maradjunk tudatában,
hogy a politika a köz érdekében, társadalmunkért, nemzetünkért, családunkért kifejtett, önként vállalt feladat,
elkötelezettség, szerepvállalás, és nem a mai rossz felhangú, olykor keserű szájízt
adó pártpolitika csupán.
Emígyen tehát civilként politizálnunk kötelesség, a pártpolitika meg kinek-kinek
„úri” kedvtelése.
Nos, lám, mi mindent fel
nem vet egy, ki mit tud... Ám,
elméncséget félretéve, kedves
amatőr fiaink az Úr színpadán, elő a tudománnyal! Az
előadás lassan elkezdődik. S
hogy hány felvonás, tragédia
vagy komédia, dráma vagy
dramolett mi születik majd e
koprodukcióból, az bizony
rajtunk is áll.
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Tanfolyamokkal
erősít az uszoda
VÁRJÁK AZ ÚSZÁSOKTATÁSRA
JELENTKEZŐKET

Hétköznaponként 60-80, hétvégén 100-120 vendég látogat el ezekben a hetekben a Békési
Uszodába, ahol mostanság kezdődnek el a különféle tanfolyamok. Már folyik a harmadik osztályosok ingyenes úszásoktatása, valamint előkészület alatt áll a babaúszás, a gyermek és felnőtt
úszásoktatás, és az óvodások játékos foglalkoztatása a vízben.
Minderről Perdi Tamás
uszodavezető tájékoztatta a
helyszínen a Békési Újságot.
Elmondta, hogy a Békési
Kistérségi Általános Iskola
valamennyi harmadikos kisdiákját 12 alkalomból álló foglalkozás-sorozaton tanítják meg
úszni. Ez a kezdeményezés,
amely Izsó Gábor polgármester nevéhez köthető, már évek
óta tart, és értelemszerűen
most először van mód a frissen
elkészült uszodát igénybe venni e célra. Nem kell tehát ezentúl a gyerekeket Békéscsabára
utaztatni. Az oktatás költségeit a város viseli.
A többi úszásoktatás még
előkészület alatt áll, várják a
jelentkezőket. A gyermekek
úszásoktatása (életkortól függetlenül) a tervek szerint a délutáni órákra fog esni, a felnőtteké viszont a nyitvatartási időn
túl, vagyis este nyolc utánra. A

babaúszást egy fővárosi szakembertől átvett tematika alapján kiképzett helyi oktató fogja
tartani, az igényeket még gyűjtik. Fogadják a jelentkezéseket
az óvodásoknak tartandó vízre
szoktató játékos foglalkozásra
is, melyet a tervek szerint hétfőn, szerdán és pénteken Seller
László oktató tart majd.
Mindezekről bővebb tájékoztatást adnak az uszodaporta
közvetlen telefonszámán, a
20/400-23-30-ason, illetve személyesen az uszodában. Sz. K.

KÉTSÉGESKEDÜNK, DE NEM ESÜNK KÉTSÉGBE
Egy idős plébánossal beszélgettem még hívő életem elején.
Életéről egy esopusi mesét mondott el. A mese két békáról szól,
akik beleestek egy tejfeles edénybe. Az egyik béka egy idő után feladta a küzdelmet, s így belefulladt a tejfelbe, a másik viszont kitartóan küzdött az életéért. Egy idő után a sok rugdosás hatására a
tejfelből vaj lett, így a béka könnyedén kiugrott az edényből.
Az élet tele van küzdelemmel, harccal, sokszor nagyon nehéz
körülmények közé kerül még a hívő ember is. Emberi természetünk ilyenkor gyakran hajlamos arra, hogy feladja a küzdelmet. Nem egy olyan személyt ismerek, aki eljutott erre az állapotra, élete kiüresedett, beletörődött abba, hogy sodródik a
mindennapok forgatagában, él egyik napról a másikra mindenfajta cél nélkül, s nem hiszi már, hogy helyzete megváltozhat.
Őket jelképezi az a béka, aki belefulladt a tejfelbe.
Pál apostol egy egészen más magatartásról szól a korinthusi
levélben. Azt írja: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe.” Az apostolnak valóban sok szenvedésben volt része, erről is ír a levélben:
„többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor
forgolódtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam
negyven botütést egy híján, háromszor megvesszőztek, egyszer
megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést...”, de mégsem
adta fel. Honnan volt Pálnak ekkor lelki ereje, s honnan szerezhetünk mi is erőt harcainkhoz, erre is választ találunk a levélben:
„mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert
a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
Igyekezzünk tehát mi is meglátni a láthatatlan isteni valóságot, mert ez adhat erőt nekünk is az élethez, ezzel tudunk felülemelkedni nyomorúságainkon is. Merényi Zoltán, lelkipásztor

Minden korábbinál több rászorulónak
segített tavaly a Vöröskereszt
Pénzsegélyt továbbra sem tud adni a
Vöröskereszt, viszont tavaly 29,5 millió forint
értékben osztottunk szét élelmiszer, ruha, bútor
és más adományokat a békési területi szervezet
lakói között – nyilatkozta lapunknak Nagyné
Lestyán Anita. A területvezető beszámolt arról is,
hogy bár egyre többen szorulnak segítségre az
általános elszegényedés miatt, ezzel párhuzamosan megnőtt a véradói kedv a városban, valamint
egyre hálásabbak a kliensek.
Adományok több forrásból
érkeznek a Magyar Vöröskereszt Békési Területi Szervezetéhez. A legtetemesebb a
Baptista Szeretetszolgálat által adott EU élelmiszersegély,
amely tartós élelmiszereket
jelent. Ilyen csomagokat Békésen 6572 személynek adtak
át tavaly, a területhez tartozó
Murony és Bélmegyer településeket is figyelembe véve
összesen 8092 személynek.
Ennyi rászoruló él a településeken az önkormányzatok
nyilvántartása szerint. Meg
kell említeni a lakosoktól érkező adományokat is. 2009ben mintegy háromszáz békési adományát sikerült továbbadni. Az adományok összértéke 29,5 millió Ft, ebből a
baptisták élelmiszercsomagja
26 milliót tett ki.
– Sokan kérnének tőlünk
pénzadományt, de ilyet nem
áll módunkban adni – mondja Nagyné Lestyán Anita,
hozzátéve, hogy tavaly a gazdasági válság miatti elszegényedés hatására sok új klienssel találkoztak.

– Munkájukat elveszített
fiatalok, sokgyermekesek, és
kisnyugdíjasok kérnek szégyenkezve segítséget terheik
enyhítéséhez. Nagyon sok az
elkeseredett és a dühös ember.
Ellehetetlenült családokról
van tudomásunk, nekik erőnk
és lehetőségeink szerint nyújtunk támogatást. Nagyon sok
segítséget kapok az önkéntesektől, akikkel nagyjából egy
éve tárjuk fel a várost rászorulókat keresve, illetve így próbálva meg kiszűrni azokat,
akik segélyezettek, holott
valójában nem rászorulók –
mondta el a területvezető.
Egyértelmű sikertörténet a
véradás. Jelentősen nőtt a
rendszeres véradók száma, ez
most Békésen 1111. Száznegyvennégyen ifjúsági új véradóként tűntek fel. Véradásokat
minden hónapban tart a Vöröskereszt. Tapasztalat szerint
másképpen állnak az emberek
a véradáshoz, sokkal segítőkészebben. 2009-ben 53 rendszeres véradót tüntettek ki,
volt egy kilencvenszeres véradó, valamint elismerték Sa-

CUMI NÉLKÜL ÉLNI ÉRDEMES
Nagyon sok kisgyermeket szoktam látni cumival a szájában. Számomra visszatetsző, amikor 3-4 évesek szájában is ott
díszeleg, legyenek játszótéren, boltban, bárhol. Szerintem sokkal fontosabb reagálni gyermekünk gondjára, mintsem bedugaszolni a panaszos kis száját. Ezen kívül nem túl higiénikus.
Az „állkapocsnak megfelelő” cumik állítólagos kedvező hatását soha nem sikerült bizonyítani, és fogászati probléma sem
lett kevesebb. A cumiról való leszoktatás nagyon igénybe
veheti minden résztvevő idegrendszerét. Előzzük meg a bajt,
és ne adjuk oda!
Néhány érv a cumi ellen:
• a cumi használata szoptatási nehézségeket okozhat
• a cumit nem használó gyermekek ritkábban betegednek
meg középfülgyulladásban
• cumi használatnál gyakrabban fordulnak elő fogászati
problémák és megnagyobbodott garatmandula
• a cumit használó gyermekeknél gyakrabban van szükség
logopédiai kezelésre, sokkal nehezebben tanulnak meg
beszélni a cumit használó babák
• az egyéves kor után is alkalmazott cumi megnöveli a
későbbi szenvedélybetegség kockázatát
• a cumi nélküli gyermekek intelligensebbek
• és nem utolsó sorban: azok a gyerekek, akik cumi nélkül
nőttek fel, később jobban csókolnak.
Nagy Ildikó, védőnő

volt Györgyné véradásszervezői önkéntes munkáját is.
Szintén kitűnt Békés a karácsony előtti perselyes gyűjtéssel. Az egyik novemberi
hétköznapon a városközpontban tartották a perselyezést,
ahol az egész országban a legtöbb pénz, 56140 forint gyűlt
össze (sokkal több, mint egyes
fővárosi plázákban). Ebből az
összegből tartós élelmiszert és
játékokat vettek, amiket 1000
rászorulónak osztottak szét.
– A tanyákhoz is eljut a Vöröskereszt. A tanyákon élőkkel való kapcsolattartást a
Polgárőrség segíti. Sokszor
kapunk tőlük köszönőleveleket, amiben kifejtik, milyen
jól esik nekik, hogy nem fe-

ledkeznek el róluk. Ilyesmi a
korábbi években nem volt jellemző – nyilatkozta Nagyné
Lestyán Anita.
Mi várható 2010-ben? A
területvezető szerint valószínűleg ugyanolyan sok munkájuk lesz, mint tavaly volt,
mert az emberek anyagi
helyzete nem fog egyhamar
javulni. Sokak összehangolt
munkájára, együttműködésére van szükség ahhoz, hogy
a Vöröskereszt továbbra is
segíteni tudja a legrászorultabbakat. A békési szervezet
egyébként hétköznaponként
8-16 óra között várja az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatal lapos tetős épületében.
Szegfű Katalin

Békési költők a nívós
irodalmi kiadványban
Városunk Püski Sándor
Könyvtára adott otthont
január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett irodalmi rendezvénynek, melynek apropóját az
adta, hogy éppen tíz éve alakult meg a Körös Irodalmi
Társaság, amely tömöríti a
megyei írókat, költőket, irodalombarátokat, a kortárs
magyar irodalom iránt érdeklődő olvasókat. A jubileumra kiadtak egy antológiát, amely 33, főleg Békés
megyei szerző verseit, novelláit, esszéit tartalmazza, de
emellett a portréfotójukat,
rövid életrajzukat és fontosabb publikációik jegyzékét
is. Elek Tibor irodalomtörténész eme író-olvasó találkozón kifejtette, hogy ilyen
jelentős antológiát az elmúlt
25-30 évben nem adtak ki
megyénkben.

A KörKörös című kiadvány
néhány szerzője részt vett a
találkozón, közük a békési színeket képviselő Nagy Mihály
Tibor, Andó István és Nagy
Katalin Erzsébet. Mindhárom
költő felolvasott műveikből a
közönségnek. Ezt tette a
meghívott három további alkotó, Kiss Ottó, Kiss László,
valamint a szokás szerint
esszét író Elek Tibor is. A találkozó végén a szerzők dedikálva árusították néhány
könyvüket, de főként a sokak
által megvásárolt KörKörös
című antológiát.
Feltétlenül meg kell említeni az irodalmi estem közreműködő zenészeket, az Alapfokú Művészeti Iskola tanárait és növendékeit, akik többek
között Liszt, Bach és Schubert
műveiből játszottak a közönségnek.
Zsombok Imre
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A tisztelet hangján

– Régész, muzeológus, mit
jelentenek ezek, egyáltalán
mit csinál egy régész Békésen?
– A muzeológus azt jelenti,
hogy múzeumi kutató és ezen
belül vannak gyűjtemények, pl.
régészet, művészettörténet,
néprajz, stb. Én a muzeológián
belül régészetet végeztem, mert
mindig a történelem érdekelt és
a középiskola vége felé már
letisztult ez bennem és az írott
források előtti történelem
fogott meg a legjobban. A
könyvek, az olvasmányaim fordítottak ebbe az irányba. Már
egyetemista koromban Békés
megyébe szerettem volna kerülni, és mikor végeztem, Békésen
volt állás, így kerültem épp ide.
Ameddig az anyagi feltételek
megvoltak a terepmunkához,
addig vezethettem ásatásokat.
Például Orosházán, Csorváson,
Békéscsabán, Endrődön, de
Békésen is a Povádzugban és a
borosgyáni homokbányánál.
Megváltoztak a körülmények, a
békési múzeum már nem tartozik a megyéhez, ezért régészeti
megbízásokat sem kapok a
megyétől. Miután én történész
is vagyok, jelenleg történeti
témákban kutatok és folyamatosan dolgozom fel a korábbi
ásatásaink anyagát publikálás
céljából. A megyén belül más
települések is felkérnek régésze-

ti kiállítások rendezésére és más
szakmai munkákra. A munkakörömhöz tartozó feladatokat
egyaránt szívesen végzem, de a
kutatás a szívem csücske.
Nemcsak terepmunkát jelent
persze a kutatás, hanem hónapokig tartó könyvtári jegyzetelést is. A munkám szépsége, ha
újat fedezek fel a kutatott
témában. Például nagy öröm
volt számomra, amikor az
ifjabb Hepp Ferencnek olyat
tudtam mondani az édesapjáról, amit még ő sem tudott.
Számomra egyedül az a szörnyű, ha érdektelenséggel találkozom, s legtöbbször lustaság

Sztárszínészek
békési színpadon
Igazán fergeteges szereposztást, kiugró művészeti élményt sejtet a február 19-én,
pénteken este hét órakor kezdődő színházi előadás. A Fogi
Art Produkció színre viszi
Maurice Hennequin – Pierre
Veber zenés vígjátékát, melynek címe: Az elvámolt nászéjszaka. A darabban fellép
Straub Dezső, Rátonyi Hajni,
Beleznay Endre, Straub Péter,
Fogarassy András, Fogarassy
Bernadett, Oszter Alexandra,
Fésűs Nelly, Agócs Judit, Sáfár
Anikó, Szilágyi Judit, Gergely

az oka. Ilyenkor úgy érzem
„pusztába kiáltott szó” az egész.
Több visszajelzésre vágyom.
– Apropó Hepp Ferenc.
Jelenleg is megtekinthető a
róla szóló kiállítás. Milyen
munkálatok előznek meg egyegy kiállítási megnyitót?
– A szakmai kiállítások
témáját mi határozzuk meg.
Ennek mindig van apropója;

FOTÓ: ROSTÁS ISTVÁN

„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek” –
írta vala Vörösmarty Mihály. Turcsányi Ildikó régész, muzeológus valóban tiszteli a múltat, s tisztelettel gondol eleinkre, erre ékes bizonyíték eddigi munkássága. Aki ismeri a szerény, halk szavú,
közvetlen, ám nagy tudású 50 éves asszonyt, róla is
a tisztelet hangján beszél, bár ő maga szeret a háttérben maradni. Most mégis engedett az unszolásnak, így megszülethetett ez az interjú.

Róbert, Csengeri Attila, Benkóczy Zoltán, Benedek Gyula, Szabó Zsuzsa, Boros
Ádám. A dalszövegeket Szenes Iván írta, a darabot Straub
Dezső rendezte.
A kulturális központ tájékoztatja olvasóinkat, hogy
kategóriánkénti jegyárakat
vezetett be. Ezért a jegyárak
a helytől függően elővételben: 2000, 2500, 3000 Ft,
az előadás előtt a helyszínen:
2500, 3000, 3500 Ft. Bővebb
információ: 411-142, 20/
569-80-58.

egy évforduló, újonnan a múzeumba került anyag, vagy
egyszerűen egy kutatás eredménye. El kell képzelnem, hogy
honnan hová akarok eljutni, ha
ez megvan, az anyaggyűjtés
következik. Ez egy hosszadalmas folyamat. A meglévő anyagot rendszerezni kell, elhelyezni, és ezt rögzíteni is kell úgynevezett forgatókönyvben,
hogy bárki bárhol, nélkülem is
rekonstruálhassa. A tényleges
megrendezése ezután már csak
pár nap, és jöhet az ünnepélyes
megnyitó! Természetesen mindennek van anyagi vonzata is,
melynek egy része már rendel-

kezésünkre áll (pl. vitrinek, tárlók, drapériák), a másik részéhez nekünk is pályázni kell.
– Már annyit beszéltünk a
régészről, de milyen a magánember? Mesélj magadról és
családodról!
– A családomról annyit szeretnék elmondani, hogy a férjem középiskolai tanár és jelenleg a városházán dolgozik. A
szakmai érdeklődésünk sokban hasonló, így a munkánkkal kapcsolatos problémákat is
meg tudjuk beszélni; tökéletesen kiegészítjük egymást. A
fiam, Zoltán, 26 éves, informatikus, ő már önálló életet él a
barátnőjével Pesten. A lányom,
Orsolya, 22 éves, művészettörténet szakos egyetemista a
Pázmány
Péter
Tudományegyetemen. A család számomra mindig is az első
volt, ma is az és fog is maradni; a szakma csak második
lehet. Mivel már felnőttek a
gyermekeink, a munkára több
időm jut, mint korábban. A
munkám a hobbim is, de szeretek sütni, főzni, is és imádom a
kertemet; csak kevés a hely a
virágoknak. Én inkább otthonülő típus vagyok, így nagy
baráti körünk nincs. Bár a köznapi értelemben nem járunk
össze senkivel, azért jó viszonyban vagyunk a környezetünkkel. Nincsenek nagy vágyaim.
Szeretném, ha a gyerekeink
révbe érnének; megtalálnák a
helyüket az életben. Mivel a
gyerekeim távol vannak tőlem,
félő az unokákat is ritkán láthatom majd, ha lesznek, pedig
szeretnék magam körül sok
unokát látni!
Gugé
Következő interjúalanyunk:
Cseke Mihályné amatőr festő.

A PARASZT ÉS A CSACSI
Tanmese a 2010-es év kezdetén
„Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon
át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg
és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az
öreg szamarat. Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek.
Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet hányni a kútba. A
szamár megértette mire készülnek, és rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett. Kis idő elteltével a paraszt
lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy a szamár él, és minden
lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a
földet, majd feláll a tetejére. Ahogy a paraszt és szomszédjai
tovább lapátolták a földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és
egyre feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár
átugrott a kút peremén és boldogan elsétált!”
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A
kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy
lépést. Minden probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre.
Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem állsz
meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb.
Sokkal egészségesebb lenne ez a világ, ha mindenki „csacsi”
tudna lenni!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Tölgyessy Péternek vélhetően igaza van. Szerinte az
országban a bizalomhiány általánossá vált, a sikert a közvélemény alapján egyedül az ügyeskedés, a kíméletlenség
hozhatja meg. A közjóban nem hiszünk, legfeljebb a családunkban, ha van még egyáltalán ilyen. Nem hiszünk a
tanulásban, a munkában, a jogban, a hivatalos intézményekben, az összefogásban sem, és abban, hogy magunk
uralnánk sorsunkat. A különbségek eközben óriásira, 8-9szeresére nőttek az alsó és felső fizetések között, a társadalom ezért egyre inkább a szélekre húz. Nehezíti a dolgunkat az óriási fogyasztásközpontúság, ami már a Kádárkorszakban megjelent, és az átmenet után is itt maradt. A
rossz megtakarítási hányad miatt folyamatosan óriási kölcsönökre szorulunk, a külföldi tőkét tartjuk megváltónak,
ám az jórészt csak betanított munkát és alacsony bért hoz.
Az átalakuláskor sokan nyugdíjba menekültek, és munkahelyek százezreit veszítettük el, mára pedig nagyon kicsi
az esély visszakerülni a munka világába. A megoldás: ha
újra megtaláljuk a saját értékvilágunkra alapozódó
magyar modellt. A közhatalom bizalmát is vissza kell szerezni, úgy, hogy a köz szereplőinek is példát kell mutatniuk. Így biztosan nem mehet tovább, de minden választás
a reményt is adja.

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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A funtineli boszorkány megigézte
a békési közönséget is
Az idei karácsonynak - akár a korábbiaknak is, kiemelkedő öröme volt a Békési
Újság Kalendárium, amelyet a Gyulán élő
húgomtól kaptam meg. Nem hagyhatom
kommentálás nélkül, hogy ez a kiadvány is
kiváló, és örvendetes, hogy a külalakja is
még tovább javult, bár a korábbiak is szépek voltak. Mint máskor is, ezúttal is elolvastam elejétől a végéig az egészet, és
mondhatom, hogy kiváló és értékes írások
találhatóak benne. Talán mind között a
leginkább figyelemre méltó a végén található régészeti írás.
Viszont számomra azok voltak a szívdobogtatóak, amelyeket volt ismerőseimről

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Eladó Magyarbánhegyesen 100 m2-es családi ház. Csere is érdekel Békéscsabán
vagy Gyulán. Tel.: 70/39-13-198.
Békésen a Szarvasi 14-ben kétszobás, felújított, harmadik emeleti lakás eladó. Érd.:
30/252-33-90.
Összkomfortos kertes ház eladó vagy
kiadó. Érd.: 30/710-72-79, este hat után.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Földszintes, erkélyes, egyszobás lakás
eladó. 30/693-21-91.
Földszinti kétszobás, 57 m2-es lakás eladó.
Békés, Szarvasi 14. Érd.: 30/58-98-696.
Békésen a Csallóközi 54. sz. alatt 1 + félszobás ház nagy udvarral eladó. Tel.:
30/514-93-28.
Békésen a Rákóczi u. 51. sz. alatt telek
eladó. Rajta újépítésű melléképület. Érd.:
Kereszt u. 3.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Békésen földszinti, 1 + 2 félszobás, teljesen felújított lakás igényesnek eladó. Érd.:
30/518-07-28.
Békésen városközponthoz közel frekventált
helyen kétszintes, háromszobás lakás nagyméretű garázzsal eladó. Érd.: Szent Pál sor
2/1. Tel.: 411-837. Ár megegyezés szerint.
Békésen a Fáy utcán második emeleti
lakás eladó. Érd.: 20/452-35-97.
Eladó belvárosi családi ház vegyes és
csempe tüzelési rendszerrel, parkosított
udvarral. Tömblakásra csere is érdekel.
Érd.: 70/310-88-07.
Békésen az uszoda mellett családi ház
eladó. Sürgősen áron alul. Tátra u. 1. Tel.:
30/561-87-41.
Békésen kertes ház eladó. Érd.: 643-257.
Békésen a Fáy utcán III. emeleti, kétszobás klímás lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Tel.: 70/389- 29-66.
Békésen a Fürdőhöz közel kétszobás nappalis kertes ház eladó. Garázs, melléképületek, gazdasági melléképületek, gáz és
vegyes tüzelés. Kisebb lakásra csere 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/
329-21-06, 412-707.

olvashattam, egyfelől Dr. Durkó Antalról,
aki tanárom volt a gimnáziumban, sőt Édesanyámat is tanította a 20-as években, másfelől pedig Kutyik Gergelyről, aki pedig
második szomszédunk volt a Körös-parton.
Kiváló volt a Kalendárium vezérfonalának választott téma, a víz, amelyből szerencsére Békésen és környékén bőven van. Jó
volt olvasni az ezzel foglalkozó sok írást.
Jó dolog az Internet, örülök, hogy könynyen hozzájuthatok a békési hírekhez, eseményekhez, képekhez a Békési Újság honlapja segítségével is.
További eredményes munkálkodást kívánva:
Szüle Dénes (Érd)

Eladó Békésen régi típusú kétszobás, fürdőszobás parasztház nagy telekkel.
20/32-77-245.
Békésen igényesen kialakított kétszintes
családi ház eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Kertes ház eladó a Tárház u. 61. szám
alatt. Érd.: 30/28-91-869, 30/97-24-514.
Karacson, Ék utcában garázs eladó.
30/261-99-66, 20/950-70-83.
Felújított első emeleti lakás eladó a
Karacs utcában garázzsal vagy anélkül.
30/261-99-66.
Eladó Békésen a Petőfi utcában emeletes
családi ház. Tel.: 411-306, 20/886-87-04.
Kétszobás ház eladó Békésen a Deák F. u. 11.
szám alatt. Érd.: Deák F. u. 13. Tel.: 634-029.
Második emeleti 2+félszobás lakás
kiadó vagy eladó a Széchenyi tér 1-ben.
70/94-83-940.
Kétszobás, nappalis kertes ház eladó. Vegyes + gáz fűtés, téglafalazat, melléképületek, aknás garázs. Tel.: 20/482-15-01.
Komfortos parasztház eladó. Hajnal u. 19.
30/46-41-233.
Ház nagy udvarral eladó Békésen a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 634-214.
A Legelő u. 29. sz. ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.
Felújított 1+2 félszobás lakás eladó vagy
cserélhető békési központ közeli lakásra
vagy házra. Tel.: 70/23-06-633.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 644-630.
Családi ház eladó. Békés, Szabó D. u. 48.
Telefon: 411-293.
Két és fél szobás házrész eladó vagy elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 634-984.
Második emeleti három szoba + ebédlős
lakás eladó Békés központjában. Földszinti, első emeleti kétszobás csere érdekel. Tel.: 30/530-96-23, 737-626.
Békésen négyszobás családi házsürgősen eladó, vagy kétszobásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Érd.: 30/260-54-21.
Eladó Békésen kétszobás, fürdőszobás
parasztház és teljes berendezési tárgyai.
Tel.: 70/32-77-245.
Eladó kétszobás kertes ház Békésen a
Teleki u. 68. sz. alatt. Tel.: 30/25-73-681.
Eladó 2,5 szobás kertes ház, Békésen a
Kert u. 4. sz. alatt. Tel.: 20/80-34-408.
Régi polgári ház eladó. Tel.: 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd: 20/
923-29-12.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Békés város központjában 20 m2-es garázs
eladó 1,95 millió Ft. Érd.: 30/55-91-070.

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: FEBRUÁR 2. KEDD 12 ÓRA.

Sajnálatos és elgondolkodtató
tény, hogy míg Márait tanítják
már a rendszerváltás utáni irodalomoktatásban, addig Wass
Albertről egy szó sem esik mind
a mai napig. Ez bizonyítja és
megmagyarázza, hogy nem csak
Románia nevezi háborús bűnösnek Wass Albertet még ma is,
hanem az elmúlt húsz év politikai közgondolkodása is. Másik
oldala az igazságnak, hogy rengeteg könyvét kiadták, sokan
megismerték és megszerették
művészetét. Az olvasók nem

Apróhirdetések
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Bélmegyeren összkomfortos, téglaépítésű
ház eladó, esetleg békési kisebb házra
cserélném sürgősen. Érd.: 70/20-35-479.
Irányár: 4 millió Ft.
Békéscsabán, a IV. kerületben 63 m2 alapterületű, kétszobás, vegyes falazatú társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.: 30/48-63-178.

Békésen a Fáy u. 6-ban első emeleten
1+2 félszobás lakás garázzsal eladó.
10,5 millió Ft. Érd.: 414-605.
A Síp utcán négyszobás családi hűz sürgősen eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.:
20/26-43-439, 20/26-43-409.
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.

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.
Békésen elcserélném 2,5 szobás 55 m2es, egyedi gázkazános, erkélyes lakásomat hasonló értékű, normál belmagasságú családi házra. Fürdőszoba, fűtés szükséges. Irányár: 6,5 millió forint. Fotókat emailben tudok küldeni. Tel. 30/476-93-80.
Eladó Békésen kétszobás parasztház és
teljes berendezési tárgyai. 20/32-77-245.
Sürgősen eladó Békésen háromszobás,
összkomfortos családi ház melléképületekkel. A ház kívülről felújításra szorul.
Kisebb kertes házra vagy olyan kertre is
elcserélném, ahol lakható kis ház van. Érd.
30/409-83-39, este. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen sürgősen eladó kétszobás felújított, összkomfortos kertes ház. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 70/215-45-77.
Békésen a liget utcájában társasházban
udvari kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.: 70/54-59-351.
Eladó háromszobás + nappalis, vegyes
tüzelésű + gázkonvektoros kertes ház
nagy garázzsal, rendezett udvarral. Irányár:
8 millió Ft. Érd.: 70/22-14-716.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy u. 3. alatt. Tel.: 70/2306-633.
Albérletbe egyszobás, harmadik emeleti,
Kossuth utcai lakás hosszútávra kiadó!
Érd.: 30/32-63-629.
Békésen első emeleti, felújított, kétszobás,
bútorozatlan lakás azonnali beköltözéssel
kiadó. Érd.: 30/568-04-32, 70/456-51-42.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
lakás kiadó. Érd.: 30/65-59-806.
Kiadó I. emeleti egyszobás bútorozatlan lakás
Békésen a Fáy utcán. Érd.: 30/696-79-01.
20 m2-es garázs kiadó a Fáy utca elején.
Érd.: 634-207.
Békésen a Vásárszél utcában egyszobás,
első emeleti, felújított lakás hosszútávra
kiadó. 70/646-74-80.

INGATLANT KERES
Békésen igényes belvárosi családi házat
keresek megvételre. Igények: kb. 160 m2,
3-4 szobás, nappalis, összkomfortos, két
garázs. Tel.: 30/395-97-00.
Egyedülálló anya három gyermekkel albérletet keres. Lehetőleg kertes házat,
kaució nélkül. Tel.: 70/235-99-02.
Egyedülálló nő sürgősen lakást keres
rendben tartásért vagy minimális összegért. Sürgős! 30/67-00-502.

KERT
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Harmadik emeleti háromszobás felújított
lakás eladó. 8,2 millió Ft-ért. Tel.: 70/
528-25-89.
Békésen a Széchenyi téren 2,5 szobás
második emeleti lakás eladó. 8,3 millió Ft.
70/234-64-19.
Békésen a Kossuth 1-ben harmadik emeleti kétszobás teljesen felújított lakás eladó.
Irányár 8,6 millió Ft. Tel.: 70/511-99-08.
Békésen második emeleti, 64 m2-es, háromszobás, egyedis, kábeltévés lakás
sürgősen eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Tel.: 30/
299-31-46.
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

Eladó Békésen a Fürdőhöz közel, összkomfortos családi ház. 92 m2 alapterületű,
1+2 félszobás, gáz+vegyes tüzelésű.
Két kamra, garázs, melléképület. Csere is
érdekel. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: Dózsa
u. 41. Tel.: 20/474-40-93.

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson S51N eladó. Érd.: 20/36-29-690.
Kawasaki GPZ 500S 42kW motorkerékpár
1992-es eladó, műszaki 2010.02.28-ig.
Hölgynek is kitűnő tanuló motor. Érd.: 30/
97-24-514.
Simson Schwalbe eladó. 30/752-22-37.
1994-es Suzuki Swift bal féltengely eladó.
30/260-54-21.
Aprilia Habana robogó eladó. 70/77-29-811.
Opel Corsa 1.4i Swing 95-ös, háromajtós,
metálkék, 107 ezer km-rel eladó. 30/
554-53-66.
Kerti kistraktor Robi 56-os 4LE kis kocsival, kapákkal, járókerékkel eladó. Érd.:
412-356, 30/457-23-02.

tudnak szabadulni e gyönyörű
költői képek hatásától.
Ilyen csodás és misztikus drámája Wass Albertnek az 1960ban megjelent A funtineli
boszorkány. A 19. század második felében játszódó megrendítő,
magával ragadó történet színhelye Erdély. A főszereplő egy nő,
egy „csodatevő jós-boszorkány”,
akit neveznek „nagyot látó”
asszonynak, de „szent” asszonynak is, kinek sorsa tragikus. A
darabot hitelesen, s a vox humana, az őszinte, igazságot kereső

emberi szó varázslatos erejével
keltették életre a színészek a
január 21-i békési előadáson.
Dicséret és elismerés illeti valamennyi színjátszót, és a darab
rendezőjét, Bicskei Kiss Lászlót,
aki a Magyar Kultúra Lovagja.
A Budapesti Főnix Színházi
Műhely társulata tizenkettedik
éve tartja előadásait a fővárosban
és vidéken. A társulat elkötelezett, pályakezdő színészei évek
óta sikerrel lépnek közönség elé
a legkülönbözőbb műfajú előadásokban.
Zsombok Imre

ÁLLAT

Használt kazán, radiátorok, C21-es fali
gázkazán és Babetta eladó. 70/215-93-56.
Hatfiókos fagyasztószekrény eladó. Tel.:
634-832.
Eladó egy megkímélt állapotú Bébé
Confort Streety típusú biztonsági gyermekülés és hordozó. Érd.: 70/220-21-96.
700 wattos 300 mm-es Blaupunkt mélyláda eladó vagy elcserélhető. Irányár: 10000
Ft. 30/26-05-421.
Két db hármas ablak, beüvegezve, redőnnyel valamint egy fürdőszoba ablak
beüvegezve eladó. 30/26-05-421.
Régiségek (könyvek, rádiók, öngyújtók),
valamint régi kisbíró dob eladó. Érd.: 30/
260-54-21.
Eladó szövőszék, vízcsapok, terménydaráló, motoros szecskavágó, mosdókagyló, vaskerítés kapuval. Tel.: 30/246-96-79.
Újszerű számítógép áron alul eladó. Érd.:
30/907-64-21.
Eladók: befont üvegek, leánderek (rózsaszínű, fehér, vajszínű) minden méretben.
Valamint kisméretű virágzó kaktuszok is.
Tel.: 416-144. Deák F. u. 39.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Műanyag csónak 4 LE Tomos motorral szállítóval eladó. Érd.: 412-356, 30/457-23-02.
Bioptron fényterápiás lámpa eladó. 30/
39-49-555.
Olcsó légpuskát keresek megvételre,
maximum 8000 Ft-ig. Javításra szoruló is
érdekel. Tel.: 20/629-28-38.
Új és alig használt német, cseh és magyar
(alkaros is) légpuskák eladók. 4,5; 5,5-ös
változatban is. Tel.: 20/228-58-66.
Préselt vályogtégla eladó. 20/459-75-62.
Eladó: kispolski motor, kisbálás szalma,
szövőszék, tizes-gev láda, 2" cső oszlopnak, borovi fenyőből készült ablak. Érd.:
30/376-69-16.
Eladó: vastagkolbász, vékonykolbász,
barackpálinka, szilvapálinka, 2 db rekamié,
6 db fotel, 4 db bunda. Érd.: 20/47-79-440.
Eladó 1 db színes tévé nagy képernyős
fadobozos 5000 Ft-ért. 30/464-12-33.
Kerti traktor 250 cm3-es, négysebességes,
eszközeivel eladó. Érd.: 412-356, 30/45723-02.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
Eladó vagy kiadó fehér 44-46-os kétrészes, nyakpántos, fűzős menyasszonyi
ruha kiegészítőkkel együtt vagy külön.
Megegyezés szerint. Érd.: 70/433-42-46.
Graco Serling babakocsi, Graco bébihordozóval, lábzsákkal és esővédővel eladó.
Valamint 3 db 2 hónapos házicica ingyen
elvihető. Érd.: 30/409-31-25.
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.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 000 Ft. Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/
467-13-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Féláron eladó, vagy kiadó ekrü kétrészes
fűzős menyasszonyi ruha kiegészítőkkel
együtt. Egyszer használt. Próbálni lehet.
Érd.: 70/32-11-594.

Nagytestű néma kacsát vásárolnék, 2 db
tojót és egy gácsért magkacsának. Tel.:
412-070, délután.
Bernáthegyi kan fedez 25000 Ft-ért. Érd.:
30/559-10-70.
250-260 kg-os hízó van eladó. Érd.:
70/240-58-71.
Három mázsás kocadisznó vágásra eladó. 20/95-51-362.
Bakkecske eladó. 634-507.
Bernáthegyi kiskutyák eladók oltva, féregtelenítve. 70/94-42-654.
12 db tízhetes malac eladó. Érd.: 20/49114-09, 16 óra után.
10 éves shih-tzu kutyus 5000 forintért
eladó. 30/260-54-21.
Shih-tzu 4 hónapos lány kutyus eladó,
valamint mopsz és shih-tzu kannal fedeztetést vállalok. Érd.: 30/260-54-21.
Eladók előhasú üszők, pónikanca, sportló
vagy cserélhető hízóra, jó állapotú kisbálázóra. Tel.: 30/246-96-79.

TÁRSKERESÉS
Független 52 éves férfi megismerkedne független hölggyel 50 éves korig. 70/772-98-11.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Békésen bejáratott fodrászüzletbe műkörmöst keresek. Tel.: 70/325-82-04.
Gyermekfelügyelő munkát keresek. Érd.:
30/258-04-69.
Csökkent munkaképességű megbízható
férfi portás, telepőr, éjjeliőri állást keres,
vagy kőművesként, karbantartóként elhelyezkedne. Tel.: 30/299-31-46.
Segédmunkát keresek. 20/33-20-768.
19 éves egyetemista lány hétvégére korrepetálási munkát keres. Tel.: 20/211-26-69.
Csökkent munkaképességű férfi munkát
keres személyautóval, vagy megfelelő
végzettséggel, gyakorlattal biztonsági
őrként elhelyezkedne. Tel.: 30/246-96-79.
Felsőfokú német nyelvtudással, mindkét
nyelven gépírói gyakorlattal, felhasználói
szintű számítógépes ismerettel alkalmazotti állást keresek. Ügynöki, jutalékos
munkát kizárva minden lehetőség érdekel.
Tel.: 30/476-93-80.
Informatikushallgató számítógépekkel kapcsolatos munkát keres. Tel.: 30/242-12-82.
Mezőgazdasági alkalmi idénymunkára,
munkavállalói kiskönyvvel alkalmanként
segítőket keresnék. Jogosítvány, esetleg
traktorvezetői is jó ha van. 30/232-29-89.
Mindenhez értő férfi segítségére lenne
szükségem a ház körül. Tel.: 412-872, 20/
21-64-981.

EGYÉB
Jó állapotban lévő szobakerékpár, használt szőnyeg és festmény eladó. Érd.:
70/617-36-52.
Rácsos kiságy rátehető pelenkázóval,
matraccal eladó. Valamint alig használt
Maggy utazóágy. Érd.: 20/28-61-656.
Eladnám vagy elcserélném őrölt édes fűszerpaprikára szarvasi minipresszó kávéfőzőmet. Tel.: 20/323-12-43.
Eladó újrarakott hordozható csempekályha. Faanyag, cserép, tégla. 20/472-96-58.
Eladó: ágyneműtartós felnőtt és gyermek
heverők, fotelek, vitrines szekrény, régi típusú konyhabútor, hármas szekrény, ruhásszekrény, rekamiék. 20/32-77-245.
Hálószobabútor, konyhabútor és ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/584-36-01.
Kolbászgyúró teknő, bödönök, üstház jó
állapotban eladó. 30/261-99-66.
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Utazz velünk Londonba!
BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 27– FEBRUÁR 12. KÖZÖTT
HÉTVÉGE

Már több mint 2 éve annak, hogy izgatottan indultunk első nyugat-európai
utunkra. A buszozás fáradalmait azonnal elfelejtettük,
amikor megláttuk az Eiffel
tornyot Párizsban, másnap
pedig London nyüzsgő belvárosát.
Jártunk a királynő palotájánál, sétáltunk a Tower hídon, a
Trafalgar téren együtt várakoztunk a Chelsea szurkolókkal.
Élvezettel csodáltuk a Temzét
és a Parlamentet a 135 m magas
London Eye egyik kapszulájából. A Madame Tussaud’s
Panoptikumban egymást előzgetve kerestük kedvenceinket,
hogy aztán közös képet készíthessünk Diana hercegnővel,
Robbie Williams-szel, vagy
éppen Angelina Jolie-val. Sok
mindent láttunk, és nagyon jól
éreztük magunkat. Tanulóink,
kollégáink és mindazok a felnőttek, akik velünk tartottak,

A felvétel előző angliai utunk egyik pillanatát örökítette meg.

azóta is lelkesen emlegetik a
rengeteg közös élményt, a gyerekek bátor próbálkozását az
angol nyelvvel, és a sok-sok
mókás helyzetet, amiből minden napra jutott jó néhány…
Most újra nekivágunk a
hosszú útnak! Programunkban brüsszeli városnézés, London nevezetességei és Anglia
Délvidékének látványosságai
is szerepelnek: Portsmouth,

Stonehenge, Salisbury, Brighton, Dover…
Szívesen viszünk magunkkal minden érdeklődőt 7. osztályostól 70 évesig is akár…
Indulás május 1-jén!
A további részletekről érdeklődni, illetve jelentkezni a
Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
angoltanárainál személyesen,
vagy telefonon lehet: 30/37051-10, 30/303-70-58.


Február 6. szombat 15 óra
A városi könyvtár névfelvételi ünnepsége.
Nefelejcs Díjak átadása.
Könyvtár

Február 12. péntek 8-11:30
Véradás a Vöröskereszt szervezésében. Aki vért
ad, életet menthet.
Nyugdíjasok Háza

Idén is jótékonysági bál
a Karacs iskolában
A Békési Kistérségi Általános Iskola Karacs Tagintézményének Diákjainkért Alapítványa idén is megrendezi
hagyományos jótékonysági
bálját, melynek időpontja február 13, este 7 óra, helyszíne
az iskola tornaterme. A sor-

rendben 12. bálba a belépés
3500 Ft.
Menü: aperitif, csirkemájjal töltött sertésszelet, gombával töltött sertésszelet, sült
csirkecomb, köret /mexikói,
pá rolt rizs, petrezselymes
burgonya/, savanyúság, desz-

szert, éjfélkor pezsgő. A zenét a Budai Duó szolgáltatja.
Belépőjegyek és pártolójegyek /200, 500, 1000, 1500
Ft értékben/ január 25-étől
vásárolhatók az iskola titkárságán a Szánthó A.u. 3. alatt.
Tel.: 411-222.

Célegyenesben a szociális bolt Előadások Szúdy Nándor festészetéről
Mint már sokan tudják, január végén „Kis madzagos” néven zöldség-gyömölcs és alapélelmiszer kereskedés nyílik
Békésen, a Szarvasi út 2. szám
alatt (a Patyolat és Totózó mellet) a MAGOSZ szociális bolthálózat tagjaként. Az Önkormányzattól bérelt helyiségben
az üzemeltető Szent Lázár
Alapítvány november vége óta
végzi az átalakításokat, hogy a
szakhatósági követelményeknek és a vásárlói igényeknek is
megfelelő üzletet nyisson.
A bolt árukínálatában szerepelnek zöldségek, gyümöl-

Folytatódik Reisinger János
irodalomtörténész
előadása
Szúdy Nándor, egykor Békésen
szolgált református lelkész és
festőművész művészetéről. A
még soron következő előadások:

február 23-án „A hét példázat”,
március 23-án „A passió és az
apokaliptikus képek” címmel.
A rendezvény szervezője a
Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum és az Oltalom Ala-

pítvány. Helyszín a Békési
Galéria, a Széchenyi tér 4.
szám alatt, ahol a díszteremben
továbbra is látogatható Szúdy
Nándor életmű-kiállítása. Az
előadásokra a belépés ingyenes.

Békési termékek is lesznek a szociális boltban. Képünk illusztráció.

csök, termelői tej és tejtermékek, tojás, méz, liszt, cukor, só, olaj, édességek és
egyéb alapélelmiszerek. Az
árukészlet beszerzésekor el-

sődleges szempont, hogy minőségi magyar termékekkel
és helyi termelők, gyártók
termékeivel is szolgálja a város lakosait.

Restaurált főkötőkből nyílt
kiállítás a Békési Galériában
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 2009-ben a
Nemzeti Kulturális Alap

támogatásával 4 db ünnepi főkötőt restauráltatott. A munkát Katkóné Bagi Éva szegedi
textilrestaurátor végezte el. A
restaurált főkötők az 18701920 közötti békési parasztpolgári ünnepi viselet jellegzetes

darabjai. A helyi specialisták
által készített, fekete főkötőknek három főtípusa létezett: az

igen díszes „gyöngyös főkötő”
és „nagy főkötő” valamint az
egyszerűbb, kisebb „öregaszszony-főkötő”, melyet az idősebb asszonyok kontyukra helyezve viseltek, rá fejkendőt
kötöttek.

A „nagy főkötők” a nők
életének fordulópontjain kaptak hangsúlyos szerepet: a
XX. sz. fordulóján a még
hagyományosan fekete esküvői ruhához kapcsolódó reprezentatív fejdísz, melyet éjfélkor, a felkontyolásakor helyeztek a menyasszony a fejére, az
első gyermek megszületéséig
a menyecske ünnepi viseletének szerves része és – szokás
szerint – az előre összekészített temetkezési öltözet darabja. Ez utóbbi tény is magyarázza, hogy miért olyan
ritka, megbecsülendő darabok
a még fennmaradt múzeumi
példányok.
A restaurált főkötőket, és a
történetükre valamint a restaurálás menetére vonatkozó
tájékoztató leírást, továbbá
fényképeket a Békési Galériában tekinthetik meg az
érdeklődők április 30-ig folyosótárlat keretében.

Egy nyelvet beszélünk
…S MEGMONDOM, KI VAGY
Adatainkat, ilyen-olyan számainkat nyilvántartják a hivatalok, még sincs fontosabb,
mint a nevünk, közelebbről: a vezetéknevünk. De mióta van ez így? Az első vezetéknevek hazánkban a 12-13. század fordulóján
kerültek használatba, de hogy mindenki rendelkezzék ezzel, csak II. József tette kötelezővé 1787-ben (hiába, az osztrák precizitás).
Legkorábban az „X fia Y” forma vált elfogadottá, de nevesülhetett egy tulajdonság
(Nagy), a mesterség (Szűcs), a származási
hely (Lipcsei, Budai), illetve a nemzetiség
alapján is (Horváth). Érdemes saját nevünk
után kutatni, főleg, ha nem ilyen nyilvánvaló eredetű, ezt megtehetjük több honlap
segítségével, a ritka nevűek még a család
többi ágára is ráakadhatnak. A magyarok

körében a leggyakoribb három vezetéknév a
Nagy, a Kovács és a Tóth (mindhárom kétszázezer fölötti viselővel), a világban pedig a
Vang terjedt el leginkább – képzeljék el,
több mint 93 millióan vannak.
De mi történik, ha mégsem tetszene a
nevünk? Bizonyosan van „Erzsi vagyok, de
hívjál csak Kati néninek”-féle ismerősük.
A keresztnév megváltoztatását az egyház
igen rossz szemmel nézte, de 1816 óta (I.
Ferenc jóvoltából) lehetőségünk van a vezetéknév megváltoztatására; akkor kancelláriai, ma belügyminisztériumi engedélylyel. A II. világháború körüli időkben (sajnos) sokan kényszerültek arra, hogy nevüket megmásítva kerüljék el a kitelepítést,
meghurcoltatást. Szilágyiné Szabó Ágnes
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Mindennapos testnevelés
és sportosztályok Békésen

B É K É S V Á RO S
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.

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: 7,8 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 elsõ 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
elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ
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, Kikötõ 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: 4,7 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, Petõfi utcában 85 m2-es,
2 szobás családi ház ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETÕ. 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, Petõfi 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 CSERÉLHETÕ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Szélsõ
utcában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 11,0 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetõ utcában 2 szobás, 80 m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió.

Horgász
szemmel
HAMIS VAGY IGAZ?
A horgászzsinórok szakítószilárdsága és átmérője tényleg megfelel-e a gyártók állításának, vagy csak a horgásztársadalom megtévesztéséről
van szó? A horgászok többsége sajnos meg van tévesztve,
ugyanis a zsinórgyártó cégek
illetve forgalmazók a valós
szakítószilárdság többszörösét is megadják. Például egy
0,30-as zsinór 15 kg-os terhelési erőt ír, ami képtelenség. A
zsinórokat túlhitelesítik, és
ISO2062-es védjeggyel nem
tudják ellátni, nem kapják
meg az EFFTA hitelesítő logót. Ezeket az adatokat tehát
nem tekinthetjük hitelesnek.
Áttekintés a valós átmérőhöz
kapcsolódó szakítószilárdságra 1 méter horgászzsinór egy
csomóval a közepén és szakadásig terhelve. Tehát egy
aránylag neves és jó minőségű
zsinór paraméterei: 0,16 - 1,9
kg; 0,18 - 2,3 kg; 0,20 - 2,5
kg; 0,22 - 3,1 kg; 0,25 - 4,5
kg; 0,30 - 6,8 kg.
Szekerczés Sándor

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

A 2010/2011-es tanévtől a Békési Kistérségi Iskola
első és ötödik osztályban beindítja a sportiskolai
képzést.
Ezzel a békési önkormányzat
újabb lépést tesz a gyermekek
egészségének megőrzése érdekében. Békésen már eddig is
sok rendezvényen, programon
népszerűsítették a tömegsport
egészségmegőrző erejét és a
versenysport utánpótlásképzésének szükségességét.
A választható sportágak
között több Békésen honos
csapat- és egyéni sportág, így
többek között kézilabda, kosárlabda, kajak-kenu és atlétika is lesz. A sportosztályt
vá lasztó gyerekek egyazon
osztályba kerülnek, csupán a
testnevelés óráik lesznek a
sportágak speciális igényei

szerint kialakítva, a NUPI
tanterve alapján. Az elsős
sportosztályokban, napi egy
testnevelésóra biztosítva lesz,
ez országosan is ritka. Az
iskola a képzés keretében
szorosan együttműködik az
elismert békési sportszervezetek szakembereivel, így a
szükséges sportoktatás és a
tanulás harmonikusan kiegészíti egymást.
A tervezett maximum 25
fős osztályokba a sport iránt
elkötelezett, a tanulásban is
kitartó tanulókat várják nem
csak Békésről, hanem a
Békési Kistérségből, illetve
Békés megyéből is.


Az osztályba kerülést
alkalmassági vizsga előzi
meg február 10-én 8 órakor
a Városi Sportcsarnokban.
Ezt megelőzően pedig
február 2-án 17 órakor szülői
fórumot tartanak a Békés
Városi Kulturális Központ
kápolntermében. A fórumon részletes tájékoztatást
kaphatnak az érdeklődők a
sport-, és oktatásszervezési
tervekről.
Érdeklődni lehet Kálmán
Tibor városi sportreferensnél a 06(20)805-72-51-es
telefonszámon,
illetve
Polgár Zoltán sportcsarnokvezetőnél személyesen
vagy a 06(20)528-25-22-es
telefonszámon.

Bajnoki sorsolás
A békési férfi kézilabda csapat 2009/2010-es
bajnoki tavaszi szezonjának hazai mérkőzései:
Február 20. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Kalocsa KC
Március 6. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Cegléd
Március 20. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Balassagyarmati SE
Április 3. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – DKC-Miskolc

Május 1. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Ózdi KC
Május 22. szombat 18 óra:
Erste-Békési FKC – Orosházi FKSE
Előtte 16 órától az ifi csapatok játszanak.
A mérkőzések helyszíne a városi Sportcsarnok (Jantyik u. 21-25.) Telefon/fax: 66/413935. E-mail: bfkc@Internet-x.hu.
A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

Megkezdődött a téli atlétikai versenyszezon
Január 23-án Budapesten, a
SYMA csarnokban kezdődött
a téli versenyidőszak a Békési
DAC atlétáinak. Számos szerb,
horvát és szlovén versenyző
tette a küzdelmeket magas
színvonalú nemzetközi versennyé.
Sajnos a felnőtt válogatott
Balasi Imre kisebb sérülése
miatt kénytelen volt kihagyni
a versenyt, míg az U23-as válogatott magasugrónak, Horváth Anikónak kifordult a
bokája, így az egész fedett pályás idénye veszélybe került.
Két „ászukat” nélkülözve is

szép eredményeket értek el
atlétáink. A mamut mezőnyben – például 60 méteren
104, 200 méteren 92 induló
volt a férfiaknál - Hortobágyi
Anikó remekül helytállt 60
méteres gátfutásban, a nemzetközi mezőnyben. Új egyéni
csúccsal, 9:28 másodperccel a
hetedik helyett szerezte meg.
Súlylökő lányaink nagy meglepetést okoztak. A felnőtt
mezőnyben nyolcas döntőbe
jutottak és nagy egyéni csúcsot löktek. A junior Oláh Titanilla, 10.95 méterrel a hatodik (csak egy szerb versenyző

előzte meg a juniorok között),
míg az első éves ifi Szabó Nóra nagy meglepetésre, 10.59
méterrel a nyolcadik lett.
Felegyi Péter is egyéni csúcsot
futott 60 méteren, 7:29-et,
ami a korosztályában a hetedik helyet érte. Az ifjúsági
korosztályban Sós Ádám 800
méteren a hatodik, Szpisják
Ádám súlylökésben a tizedik,
Prorok Márton szintén súlylökésben a tizennegyedik, míg
Győrfi Norbert 60 méteren a
15. lett. Junior súlylökésben
Hídvégi Dávid a nyolcadik
helyen végzett.
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