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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

10%
Ugyanolyan,
mint 2010 volt.

16%
Megindul az
emelkedés.

53%
Még mélyebbre
süllyed az ország.

Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

USZODA NYITVA TARTÁSA:
Hétfô 14-20 óra
Keddtôl péntekig 6-20 óra
Szombat, vasárnap 10-18 óra

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JANUÁR 8-15.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
JANUÁR 15-22.
Levendula Patika (Csabai u.)
JANUÁR 22-29.
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

Óriási siker volt az Újévi Hangverseny
Hatodik alkalommal telt
meg a kulturális központ
nagyterme az év első napjaiban
az Újévi Koncerten, melynek
főszereplője ezúttal is a Városi
Ifjúsági Fúvószenekar volt, a
tizenkilenc éve az együttes élén
álló Bagoly László karnagy
vezetésével.
A közönség ezúttal is megtapasztalta, hogy a fúvószenekar mindig meg tud újulni.
Mostani repertoárjuk szinte
teljesen új volt. Játszották többek között Farkas Antal békési népzenei művét, Grieg: Peer
Gynt operájának könnyűzene-
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Gazdaságilag
milyen év lesz
ön szerint 2011?

A karneváli hangulatról a Grácia Mazsorett Csoport gondoskodott.

kari átiratát, hallhattuk rock
and roll összeállítást, valamint
a svéd Europe együttes ismert
The Final Countdown című
slágerének feldolgozása is felcsendült. Elhangzott Frank
Sinatra My Way című dala.
A békéscsabai Grácia Mazsorett Csoport – Rábai Szilvia
vezetésével – négy éve színesíti a rendezvényt. Ezen a rendezvényen a Kenyeres Csaba
táncpedagógus által vezetett
Fregolina Társastánc Klub
tagjai is részt vettek, akik keringőt és latin táncokat mutattak be. Folytatás a 7. oldalon

Elkezdődött a „Hét Krajcár” program Békésen
Sokszor kevés is elég, hogy segítséget nyújtsunk
embertársainknak, a leginkább rászorulóknak.
Egykor hét krajcár, ma pár ezer forint – ha eljut a
megfelelő helyre – valós segítség lehet azoknak,
akikkel szűkmarkúan bánt a sors. Közülük is a legkisebbek azok, akik a legtöbb figyelmet igénylik.
Izsó Gábor, Békés város polgármesterének kezdeményezésére „Hét Krajcár” elnevezéssel
hétvégi gyermekétkeztetési
program kezdődött január 8án, melyet a tervek szerint
ezentúl a nyári szünet kivételével minden szombaton meg-

szerveznek azok, akik magánszemélyként, vállalkozás vagy
civil szervezet képviselőjeként
hozzájárulnak ahhoz, hogy alkalmanként 150, valóban rászoruló gyermek ne éhezzen.
A kezdeményezés igazi
összefogást váltott ki minden-

kiből, a legkülönbözőbb emberek adakoztak a szervezésben is részt vevő Családért
Alapítvány számlájára, hogy
segítsék az akciót.
Az alkalmankénti 150 gyermek adatait a polgármester felkérésére a békési óvodák és
iskolák szakemberei állították
össze. Jelenleg is több száz olyan
gyermek van fent a listán, akik
számára nem mindig biztosított
a hétvégi, otthoni étkezés zavartalansága. Éppen ezért az étkezésben résztvevők névsora
havonta változik majd. Minden

család személyre szóló levélben
értesülhetett a napokban arról,
hogy a gyermekük számára
készülő meleg ételt egy hónapon át hol és mikor vehetik át
és vihetik haza. A szervezésben
résztvevők kontrollálják is az
átvételt, hogy valós igények
mentén haladjon a program.
A januári hónapot maga a
polgármester támogatja adományával, az ingyenes főzést
pedig a polgármesteri hivatal
konyhája vállalta fel. Februárban ezt a sort folytatja a Dr.
Hepp Ferenc Tagintézmény,

majd pedig márciusban az Eötvös József Tagintézmény konyhája, de Békés valamennyi nagyobb konyhája, sőt éttermek is
jelezték segítő szándékukat.
Minden esetben az intézmények és a szakemberek ingyen,
társadalmi munkában segítik a
karitatív akciót. Az ebéd költségének biztosítását Izsó Gábor
polgármester mellett önkormányzati képviselők, orvosok,
vállalkozók és magánszemélyek
is felvállalták, de a programhoz
bárki kapcsolódhat.
Folytatás a 4. oldalon

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL

Alakul az idei városi költségvetés
Legutóbbi, még december közepén tartott ülésén
Békés Város Képviselő-testülete elfogadta a Romaügyi Koordinációs Tanács beszámolóját, és
pályázatot nyújtott be a Városháza homlokzatának felújítására.
Közmeghallgatás keretében
tárgyalták a 2011. évi költségvetés koncepcióját. Izsó Gábor
polgármester elmondta, hogy
a megkezdett beruházások
beüzemelése és működtetése a
legfontosabb feladat, továbbá a
turizmus fejlesztése. Nagy gondot jelent a közmunkaprogram
átszervezése, mert körülbelül
kétszer annyi embert kell majd
foglalkoztatni, de rövidebb
ideig, mint 2010-ben, ami óriási munkaszervezési terhet
jelent, és az érintetteknek is

kedvezőtlenebb. A fideszes
Blaskovits Péter képviselő a
vállalkozóbarát
környezet
kialakítását hiányolta a tervezetből, ezt később sajtótájékoztatón is kifejtette, utalva a
helyi iparűzési adó emelésére.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Városháza
utcai homlokzatának felújítására a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Műemléki és
Régészeti Szakmai Kollégiumához. Az omladozó, balesetveszélyes homlokzat felújítá-

sának költsége 13 millió forint
lenne, ennek fele önerő, másik
fele az elnyerhető összeg.
A testület újabb öt évvel,
2015. december 31-ig meghosszabbította a szerződést a
Békési Home Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal, amely 2001 óta a városban az önkormányzat által
önként vállalt otthoni szakápolás feladatot végzi.
A decemberi ülésen számolt be éves munkájáról az
évente félmillió forintból gazdálkodó Romaügyi Koordinációs Tanács. A legtöbben a
munkanélküliségből adódó
szociális gondokkal és más,
személyes ügyekkel keresik fel
a fogadóórán minden munkanapon elérhető hivatalvezetőt.

ÚJ KEZELŐJE VAN
A DÁNFOKI ÜDÜLŐKÖZPONTNAK
A képviselő-testület arról is döntött, hogy 2011. január elsejétől a kulturális központ működteti a dánfoki üdülőközpontot. Az erősen leromlott állagú komplexum előző bérlőivel a
megkötött szerződést közös megegyezéssel bontották fel. Újra
nem is kívánták bérbe adni, hanem önkormányzati, intézményi és civil szervezetek által szervezett rendezvényekre akarják
használni. Kezelése annak a kulturális központnak a feladata
lesz, amelynek a feladatai közé tartozik Békés kulturális életének, illetve turisztikai eseményeinek koordinálása és szervezése. Az intézmény várhatóan együtt fog működni a dánfoki
üdülőközpontban nagy fantáziát látó partnerségi szövetséggel, melynek mások mellett a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület és a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás is tagja.
A megvalósul programok közül az előterjesztő Mucsi András képviselő kiemelte a roma

hagyományőrző főzőnap megszervezését és a beiskolázási
ösztöndíjat. Céljuk továbbá a

közrend védelme és vandalizmus megakadályozása.
Végül arról is döntött a testület, hogy 2011-ben is szeretne
alkalmazni a közrend és közbiztonság erősítésében részt vállaló
két településőrt, akiknek a
bérét és annak járulékait, felszerelését a korábbi években az
illetékes minisztérium biztosította. Jelenleg nem tudni, hogy
ez a támogatás a jövőben is
folytatódik-e. A hatósági jogkörrel nem rendelkező településőrök együtt járőrözhetnek a
rendőrökkel, polgárőrökkel,
nemzetőrökkel és mezőőrökkel.
Legfőbb feladatuk a településen
tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása és a
közvagyon védelme.
Sz. K.
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Egyelőre nem lesz
térfigyelő kamera Békésen

Elbúcsúztatták az évet
a békési németek

Ahogy a korábbi időszakban, idén is együtt búLegutóbbi ülésén Békés Város Képviselő-testüle- tebb középiskolások körében, csúztatták az óévet a békési német közösség tagte tárgyalta a 2011-re szóló Bűnmegelőzési Prog- akik között ijesztő mértékű az jai. A batyus találkozáson kiderült: a következő
ramot, amely a 2003-ban elfogadott városi bűn- alkoholfogyasztás, és terjed a évben is sok feladata lesz a kisebbségi vezetésnek.
kábítószer kipróbálása.
megelőzési koncepcióhoz kapcsolódik és kidolA vagyonvédelem területén
2010-ben az önkormányza- nak, és részt vesznek a megyei,
gozásában a Békés Rendőrkapitányság szakmai a településőri program folytati választásokkal a korábbinál valamint országos kulturális
segítséget nyújtott.
tása szükséges – olvasható a
SOK A TENNIVALÓ A BŰNMEGELŐZÉS TERÜLETÉN

A program kiemelten foglalkozik a gyermek- és ifjúságvédelemmel. Szól a „Drogmentes
hely” akció folytatásáról, kiterjesztéséről, továbbá a DADA
(Drog, Alkohol, Dohányzás,
Aids) oktatástól, amely a városi
iskolákban folyik nagy érdeklődés mellett. A veszélyforrásokkal kapcsolatos felvilágosító
előadást csak rendőrök tarthatják, a programhoz szükséges
munkafüzetet eddig ingyenesen
biztosította a rendőrség.
Fontos a nyári napközis táborok megtartása a szociális
szolgáltató központ által
olyan általános iskolások számára, akik a szünetben egyedül maradnának. Ehhez kapcsolható a Sportnyár program,
amely az Internetkuckóval
együtt szintén a városi fiatalok nyári szabadidejének hasznos eltöltésére szolgál. A
program sürgeti továbbá a
2009-ben újjászerveződött a

Kábítószer Egyeztető Fórum
(KEF) munkájának további
támogatását is.
A képviselők részéről a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés.
Mészáros Sándor képviselő szerint a drog terjed a városban, a
rendőrök ismerik a terjesztőket, de mégsem kapják el őket.
Ladányi Zoltán kapitányságvezető elmondta, hogy 2010-ben
16 ügyben folytattak eljárást 18
személy ellen kábítószerrel való
visszaélés ügyében. Az alezredes hozzátette, a szülők aktívabb együttműködésére számítanak a visszaszorítás érdekében, hiszen tudvalevő, hogy a
jelenlegi szabályozás szerint a
fogyasztók csak enyhe vétséget
követnek el, és ha gyógykezelésnek vetik alá magukat, kevéssel megúszhatják. A program egyébként a felvilágosító
munkát helyezi előtérbe, mindenekelőtt a legveszélyeztetet-

jelentésben. Mellettük a polgárőrök és a nemzetőrök nyújtanak segítséget a rendőröknek a közterületek biztonsága,
rendezvények lebonyolítása, a
közlekedés biztonsága terén.
Újra előjött a közterületek
biztonságát növelő térfigyelő
rendszer kiépítésének kérdése,
amely több éve közös szándéka az önkormányzatnak és a
rendőrségnek. A technikai
felszerelés magas költsége
miatt erre pénz csak pályázatokból szerezhető.
A közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés területén kiemelt a kerékpárosok felvilágosítása, továbbá a veszélyes
útkereszteződések felülvizsgálata, melyben a polgármesteri
hivatal és a rendőrség működik együtt. A program külön
kiemeli a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolók igénybevevőinek ellenőrzését, az engedéllyel nem rendelkezők kiszűrését. Sz. K.

kisebb létszámú elnökséggel
alakult meg a Békési Német
Kisebbségi Önkormányzat,
amelynek elnöke maradt Bárdiné Békési Mária. Tagjai:
Bőhm József, Pogoszov Anikó
és Takács Istvánné.
A megye további nyolc településén jött még létre kisebbségi önkormányzat, melyek a
közös érdekképviseletre szövetséget alakítottak – mondta
el Bárdiné Békési Mária.
Hozzátette, hogy a békési németek anyagi forrásaikat hagyományőrző közösségi programokra és a Jantyik utcai óvodában működő német csoport
támogatására fordítják. Egész
évben rendszeresen találkoz-

rendezvényeken.
Az óévbúcsúztató baráti találkozáson oklevéllel és kis

ajándékkal köszönték meg a
békési német kisebbségi önkormányzat 2002-es megalakulásában oroszlánrészt vállalók: Polgári Ferenc, Hégely
László és Schimpl Miksa több
cikluson át tartó munkáját,
majd a rendezvény kötetlen
beszélgetéssel, eszem-iszommal ért véget.
Szegfű Katalin

Mindenhova eljutott a városi falinaptár
Békés Város Önkormányzata 2010-ben is elkészítette,
és az óév utolsó napjaiban a
közmunkásokkal kézbesítette
2011. évi városi falinaptárát,
amely vízhatlan csomagolásban minden békési háztartásba eljutott. A falinaptár ezúttal Békés visszatelepítésének
300. évfordulója előtt tiszteleg, amely jubileumot idén
több rendezvénnyel fogja ünnepelni a városvezetés.


Erdős a kormányhivatal élén
Ingyenes On-line ügyintéző és Falusi vendéglátás képzést indít
a Békés Városi Kulturális Központ
• Falusi vendéglátás
A képzés megvalósításának célja, hogy az álláskeresők olyan korszerű ismereteket kapjanak, mely
által bővülhetnek a helyi értékekre alapozott turisztikai szolgáltatások szálláshelyei. A képzésben
résztvevők az alapfokú informatikai ismereteikre alapozva részben kapcsolati, részben távoktatási formában ismerkedhetnek meg a falusi vendéglátás tevékenységével. A képzés ideje: 90 óra
• On-line ügyintéző
A képzés megvalósításának célja, hogy azon álláskeresők, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai, informatikai kompetenciákkal, piacképes tudás irányába bővíthessék ismereteiket. A képzésben résztvevők az alapfokú informatikai ismereteikre alapozva megismerkedhetnek az internetes
technológiák használatának sajátosságaival. A képzés ideje: 90 óra
Célcsoport:
A képzésre álláskeresők, tartósan munkanélküliek, gyesen lévők jelentkezhetnek, akik a képzési időszak alatt képzési támogatást kapnak. A képzés elvégzésével esélyeik jelentősen javulnak a munkaerőpiacon.

Jelentkezési határidő 2011. január 28.
További bővebb információ:
06-66-411-142 vagy a +36/20-59-25-636 telefonszámon
illetve a budai.tunde@bekesikultura.hu email címen.
A képzésre személyesen lehet jelentkezni Budai Tündénél
a Békés Városi Kulturális Központ Képzési Irodájában.
Cím: 5630, Békés Jantyik M. utca 23-25.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 9-12 óra, szerda: 12-16 óra
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01100-2009
Akkreditációs Lajstromszám: AL-2295

Január 3-ával megnyíltak az
úgynevezett kormányablakok,
ahol az állampolgárok az
állammal kapcsolatos mindenféle ügyeiket intézhetik. Országosan 29 helyen, térségünkben
Békéscsabán a Szabadság tér
11-17. alatt érhető el a Békés
Megyei Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálati Irodája
munkanapokon reggel nyolctól
este nyolcig. Kormánymegbízottként Erdős Norbert térségi

BÉKÉSI
ÚJSÁG

– családi magazin.
Kéthetente
10 ezer
példányban
5 település
olvassa!

országgyűlési képviselő (Fidesz), Békés korábbi alpolgármestere irányítja a szervezetet,
akit Orbán Viktor miniszterelnök nevezett ki. Kinevezése
miatt le kell mondania a Békés
Városi Képviselő-testület képviselőségéről, ahová listán
jutott be, így helyét egy másik
fideszes politikus foglalhatja el.
Meg nem erősített információk
szerint Rácz Attila ül be a tetsületbe.

A kormányablakoknál közel
harmincféle ügyet lehet intézni,
például munkával kapcsolatos,
földhivatali, okmány-, vagy vállalkozással kapcsolatos ügyeket.
Itt igényelhető családi pótlék,
gyes és anyasági támogatás is.
A tervek szerint két év
múlva már nem csak a megyeszékhelyeken és a megyei jogú
városokban, hanem a járási
székhelyeken, tehát Békésen
is megnyílik a kormányablak.
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Megváltozott a Békési Uszoda nyitva tartása
Január 3-tól megváltozott a
Békési Uszoda nyitva tartása.
Az intézmény hétfőnként 1420 óra, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 6-20 óra,
míg szombaton és vasárnap
10-18 óra között tart nyitva.
A szaunát az alábbi időpontokban működtetik: hétfőn 1420 óra között, kedden és csütörtökön 6-11 óra és 15-20 óra
között, szerdán és pénteken 68 óra és 15-20 óra között, valamint szombaton és vasárnap
10-18 óra között, vagyis a nyitva tartás egészében.
Drágultak a belépők. 2011ben az egyszeri alkalomra

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

DRÁGULT A BELÉPŐ ÉS A BÉRLET

Képünk illusztráció

szóló belépőjegy a felnőtteknél: 700 Ft/fő, diák/nyugdíjas:
550 Ft/fő, gyermek 6 éves kor
alatt: 300 Ft/fő, az úgynevezett kísérőjegy: 150 Ft/fő.
Bérletek: 20 alkalmas felnőtt: 9200 Ft, 20 alkalmas
diák/nyugdíjas: 6500 Ft, 20
alkalmas reggeli, úszó: 5500
Ft (kedd-péntek: 6-8 óra).
A bérletek az első használatba vételtől számított egy
évig érvényesek. A belépőjegyek és a bérletek árai a balesetbiztosítás összegét is tartalmazzák. Erről bővebb tájékoztatást a recepción kaphatnak.


Új székházba költöztek a békési polgárőrök
December utolsó napjaiban ünnepélyesen is birtokba vették a Petőfi utca 42. szám alatti ingatlant a Békési Polgárőr Közhasznú Egyesület tagjai. Az önkormányzati tulajdonú egykori iskolaépületet saját maguk újították fel, jelentős anyagi
ráfordítással.
kaptuk meg – mondta el a
helyszínen lapunknak Gyarmati Sándor, a közel száz fővel

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

– Az épületet az önkormányzattal megkötött haszonkölcsöni szerződéssel 20 évre

működő Békési Polgárőr
Egyesület elnöke. A komplexumban egy eligazító-melegedő helyiség, egy oktatásra, tanácskozásra alkalmas nagyterem, két iroda, vizesblokk, valamint egy 6-7 személy elszállásolására alkalmas vendégházrész kapott helyet. Utóbbit
még nem alakították ki teljesen, várhatóan tavaszra készül-

A új polgárőr székház szalagját Izsó Gábor polgármester és Kolozsi József, az Országos Polgárőr
Szövetség gazdasági alelnöke vágta át.

nek el vele. A felújítást javarészt a polgárőrök végezték el,
a szükséges anyagok, berendezési tárgyak beszerzése is saját
forrásból történt, több mint
másfélmillió forintból.
Az elnök elmondta, a közeljövőben szeretnék bevezetni a
24 órás diszpécseri szolgálatot
a panaszok, bejelentések fogadására (ez jelenleg a 30/20531-50-es és a 30/20-53-169es mobiltelefonszámon működik). Továbbá szeretnék a
terepjáró
gépjárművüket
újabbra cserélni. A szervezet a
várostól kapott éves támogatás
és a pályázatokon elnyert pénzek mellett magánszemélyek
és vállalkozók adományaiból
működik. Feladata a bűnmegelőzés, elsősorban a rendezvényeken. Kiemelten kezelik
mások mellett az önkormányzati tulajdonú területek és
objektumok figyelését, a
pénzintézetek,
ATM-ek,
gyógyszertárak, Posta szemmel kísérését, és a rendőrséggel közös Tanyaprogram részeként a tanyákon élők közbiztonságának növelését.
Szegfű Katalin

Nem romlott a belvízhelyzet
Ugyan él még az I. fokú belvízvédelmi készültség Békésen,
de szerencsére a helyzet korántsem olyan súlyos, mint néhány
hete volt. A készültségi fok fenntartására a figyelőszolgálat
működése miatt volt még szükség, ám az elmúlt hetekben nem
érkezett újabb lakossági bejelentés, és a belterületen jelenleg
nincs szivattyúzás. A belvíz lassan elszivárog Békés földfelszínéről, így élhetőbbé, járhatóbbá válnak a járdák és az utak. A külterületen még több munkát ad a természet.


Emelkedett
a piaci árusítás költsége
Átlagosan 6,5 százalékkal
emelkedtek a piaci díjtételek
2011. január elsejétől. Ez vonatkozik az élőállatok értékesítésére, a sátrakban, a piaci asztalokon, a földön és a gépjárművek-

ről történő árusítás helypénzeire. Az alkalmi árusítás mellett a
bérletek is drágultak. Továbbra
is ingyenes a piaci parkoló használata, a gombavizsgálat és a
nyilvános mosdó használata.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: nem érkezett
jelentés.
Elhunytak: Szabó István (60
évesen), Tóth Lajos (43),
Fekete Mihály (90), László
Sándor (85), özv. Herpai
Imréné (92), Ádám Sándor
(84), Kövér Jánosné (82), Sas
Gábor (79), Püski Imréné
(68), Kraszkó György (83),
Tamás Zoltán (37), özv. Kiss
Jánosné (94), Szabó Sándorné (88), Viczián János (57,

Kamut), Labancz Géza (72),
Hidvégi István (87), özv.
Kürti Lászlóné (90), Kovács
Gáborné (56), id. Vad Gergelyné (91), özv. Gulyás
Lászlóné (68), Berczi Sándor
(83), Antal István (49), Szegedi László (73, Kamut).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Meseszilánkok
Pálmai
Tamás

Tudták, kedves olvasók,
hogy miként szabadul meg
a róka a bolháitól? Ha úgy
érzi, már nagyon zavarják,
ha már nagyon kell tőlük
vakaróznia, ha már a szalonképtelenség határán van,
hisz a híre is már nem
kívánt bolhásként tünteti
fel? Nos, ilyenkor a szájába
fog egy fadarabot, és szép
óvatosan, lassan bemegy a
vízbe, fokozatosan haladva a
mély felé. Ily módon a parazitái is – egészséges életösztönük által vezérelve – a
vízből még kiálló testrészekre vándorolnak át. Mikor már csak a feje, majd
már csak az orra hegye áll ki
a vízből, a bolhák átugrálnak a szájában tartott fadarabra. Ekkor a ravaszdi
csendben alámerül, kiengedi a szájából a fát az összes
mitugrásszal együtt, és sorsukra hagyva őket megszabadul tőlük. Okos, ravasz,
de hatásos trükk, amelyet
ma is előszeretettel alkalmaznak, még a politikai
életben is.
És azt hallották, hogy
Emile Zola, a nagy francia
író, csaknem egész élete
folyamán az egyház esküdt
ellensége volt? Néha bebetért egy-egy templomba,
de nem azért, hogy imádkozzon, hanem azért, hogy
kigúnyolja, kinevesse a
„hülye népet”. Az Isten
azonban irgalmas, és nem
veti meg még azokat sem,
akik gyalázzák Őt. Kivárja
a maga idejét. Így történt
akkor is, amikor Zolának
eltörött a lába, hónapokig
mozdulatlanságra volt ítélve, a sebe nem akart begyógyulni, sőt egyre nagyobb
lett. Az orvosok úgy döntöttek, hogy levágják a
lábát. Szenteste azonban
álmában meglátta a templomban, a falon a Szűzanyát, ölében a kis Jézussal,
mire az egy karácsonyi dalt
kezdett énekelni... Amikor
másnap, ébredését követően
meghallotta, hogy a felesége
ugyanerre a karácsonyi
énekre zendít rá, Zola megkérte őt, hogy menjen el a
templomba, és gyújtson
gyertyát a Szűzanya képe
előtt. Az asszony teljesítette
férje kérését. Ezen a napon
az író szokatlan fájdalmat
érzett beteg lábában. Pró-

bált felállni, és nagy csodálkozással állapította meg,
hogy a lába teljesen meggyógyult! Zola ezt követően
nemcsak megírta felgyógyulásának csodatörténetét, hanem visszatért eredeti hitére, amelyet mindaddig gyalázott és kigúnyolt.
1896. április 18-án nyilvános gyónási nyilatkozatot
tett. Lássunk egy idézet
ebből a tanulságos és megrendítő dokumentumból,
amelyből okulnia kellene az
egész világnak – úgy az
áldozatnak, mint a hatalom
fennhéjazó urainak: „A napokban teljesen meggyőződtem arról, hogy harminc
éven át tévedésben éltem.
Rádöbbentem, hogy hazugságokra támaszkodik az
egész rendszer, amelynek
doktrínáját terjesztettem,
másokat is rávettem annak
terjesztésére, úgy, hogy az
emberek nagy tömege követett, általam megtévesztve – ezt őszintén sajnálom.
Az Isten által e tekintetben
felvilágosodva,
minden
rossznak a tudatában vagyok, amit elkövettem, s
aminek következményeként
elvetem a szabadkőművességet és megszakítom vele a
szolidaritás szálait, valamint
őszinte bánattal elismerem
tévedéseimet az egyházzal
szemben. Ezért kérem az
Istent, bocsásson meg minden rosszat, amivel megbotránkoztattam a páholyhoz
való tartozásom idején, és
esdeklek a mi legmagasabb
pásztorunkhoz, XIII. Leó
pápához, bocsásson meg...”
Zola harminc évig volt a
sza badkőműves-páholy
tagja, sőt annak alapítója és
nagymestere. 56 éves korában, a fentiek alapján nyilvánosan elhatárolta magát
tőlük. Véglegesen megtért,
és újra a katolikus egyház
tagja lett. Ez a megtérés
abban az időben nagy visszhangot váltott ki, napjainkban viszont már csak kevesen emlékeznek erre az esetre. Pedig fontosabb, aktuálisabb lenne ez, mint valaha,
miután a mai neoliberális
világhatalom a szemünk
láttára dönt sírba országokat, nemzeteket, az egész
emberiséget. Előbb lezülleszt, majd ezen csaknem
öntudatlan és akaratgyenge
állapotban ha kell, irt, ha
kell, birkaakolba terel.
Nos, ezek voltak a szilánkocskák. Igazságtartalmukért nem vállalok felelősséget, de jó olvasni ilyen okos
és lélekmelegítő dolgokat.
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Új igazgató a Farkas
Gyula iskolában
December közepe óta Zámbó András igazgatja a Békés
Megyei Farkas Gyula Közoktatási Intézményt, melynek
Békés a központja. Az eredetileg kertészmérnök végzettségű
szakember korábban a szintén
megyei fenntartású Harruckern János Közoktatási Intézményt vezette. Megbízásának
időtartama a pályázati eljárás
lefolytatásáig, de legkésőbb
2011. augusztus 15-ig tart.

A nemrégiben kinevezett
igazgató új állomáshelyén a
szakképzési rendszert szeretné
megerősíteni. Az intézmény
más szellemű menedzselésével
rendbe kell tennie az iskola
költségvetését, ennek érdekében újabb termelő és szolgáltató tevékenységeket szeretne
indítani. Kiemelten kezeli továbbá a felnőttképzést, melyben iskola eddig is eredményes volt.

BÉKÉSI ÚJSÁG online:
ww w. b e k e s iu js a g . h u

Szilágyi Imre 100 éves
A napokban ünnepelte 100.
születésnapját Szilágyi Imre.
Imre bácsi ma is precízen elma-

gosan fedje a házat a család feje
felett. Izsó Gábor polgármester
és Tárnok Lászlóné jegyző sze-

Ajándék jutott a befogadó állomásra is
Mint a korábbi években, 2010 utolsó napjaiban is
elment a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Békéscsabai Befogadó Állomására az a küldöttség, amelynek tagjai mások mellett Békésről is
elvitték ajándékukat és biztató szavaikat a sokféle országból, több kontinensről ide érkezett
menekülteknek.
Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkipásztor évek óta rendszeresen
felkeresi a befogadó állomáson
élőket, hogy velük beszélgessen,
gondjaikat meghallgassa. Kezdeményezésére ezúttal az Evangéliumi Pünkösdi Közösség
békési központú cigánymissziójának képviselői, a Kegyelem
Gyülekezet lelkésze és néhány
tagja, valamint gyulai református fiatalok együtt vittek ajándékot az állomáson lévőknek,
ezúttal mindössze harminc személynek (van, amikor az állomáson 100-120 személy él).
Az Ázsiából, Afrikából és
Kelet-Európából érkezettek-

nek a közösen elfogyasztott vacsorát követően angol nyelvű
műsort adtak a gyulai fiatal

karácsonyról, a szeretet ünnepéről szólt, kiemelve annak
békességet hirdető és teremtő
jellegét. Erre az üzenetre a
menekültek különösen befogadónak bizonyultak, ez élethelyzetükből is adódik.
Az ünnepségen megjelent
és a tolmácsolásban segített a
hat évvel ezelőtt a Vajdaságból elmenekült Sötét család is,
amelynek tagjai maguk is
több mint fél éven keresztül
éltek a befogadó állomáson.
Jelenleg Békésen élnek, László
és Szlavica, valamint fiuk,
Denisz a szociális gondozásban és a cigánymisszióban végez szolgálatot. Mint elmondták, örömmel de megrendülten tértek vissza a békéscsabai
befogadó állomásra, amelyhez
sok szép emlék kötődik, egyben a sorsuk bizonytalanságának érzése is társul. Ezzel feltehetően így vannak a mai
menekültek is.
Szegfű Katalin

színjátszók, és ajándékosztásra
is sor került. Az állomáson lévő
gyerekek olyan ajándékcsomagot kaptak, melyeket a békési
kistérségi általános iskola tanulói állítottak össze saját játékaikból, írószerekből, ruhafélékből. A felnőttek ruhaadományokból választhattak.

Krizsanyik Győző, a békési
Kegyelem Gyülekezet lelkipásztora néhány szóban a

Hatalmas buli volt
a Hangfektus születésnapi koncertje
Amint várható volt, késő éjszakába nyúlt a Hangfektus
zenekar második születésnapi
koncertje, december 11-én és
12-én. A gyulai The Handless
Bunnies, s a három békési
együttes: a Forgotten Memo-

gyarázza, hogyan kell a cserepeket rakni a tetőn, hogy az pontosan illeszkedjen, és biztonsá-

mélyesen köszöntötték őt a
lánya otthonában, ahol napközben tölti idejét.


Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó
mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban
tiltakozott: „Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz
hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy
illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a
vízből, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára
magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” (Mt. 3,13-17) A Jordán melletti egymásra találás nem véletlenszerű találkozás, hanem a
Jézust és az előfutárt, Keresztelő Szent Jánost összekötő szálak
egybefonása. Mert míg János csak megtérést, bűnbánatot hirdetett, s keresztsége is csak ennek a jele volt, addig Jézus a
megkeresztelését használja fel arra, hogy megkezdje nyilvános
működését. Feladata, hogy elvegye a világ bűneit, azért beáll
közénk, a bűnösök közé. Azt az utat választja, ami „meg van
írva”. A mi terhünket veszi vállára, és megmutatja, hogy lehet
az Isten fiainak módján élni. A János-féle keresztség rítusának
alázatos elfogadásával a bűnösök messiásának nyilvánítja
önmagát, szintjükre helyezkedve közösséget vállal velük, velünk. A keresztfán, halálával és feltámadásával teljességgel
valóra váltja az igazságot. Ezt, a halálra és új életre rendeltetést
erősíti meg a keresztségi alámerülés.
Tehát: János keresztsége a bűnbánat jele. Jézus keresztsége
viszont közli a Szentlelket. A mi keresztségünk közli velünk a
Szentlelket.
Az „Értékkereső” honlap felhasználásával
szerkesztette: Dr. Pálmai Tamás

(szaxofon), K. Szabó Gábor
(gitár), Vida Gábor (basszusgitár), Csökmei Gábor „Csöky” (dob), Somogyi Zsigmond
(szintetizátor), Rácz Renáta
„renko” (vokál) és Sas Tamás
(vokál).
Zs. I.

kes közönségnek.
Érdemes megemlíteni a születésnapos zenekar tagjainak
neveit: Sas Attila (ének, gitár),
Kalogeropoulou Konsztantina
(gitár, cselló), Kis Annamária
(szaxofon), Csökmei Gergő

Elkezdődött a „Hét Krajcár” program Békésen
Folytatás a címoldalról
Jelenleg az előzetes egyeztetések és felajánlások alapján
fél évre fedezve van egy-egy
szombati gyermekétkeztetés
költsége. Számításaink szerint
éves szinten mintegy 5-6 millió forint értékű támogatás
juthat el így a legrászorultabb
gyermekekhez, természetbeni
formában.
Bízunk abban, hogy a Hét
Krajcár programja nem csak a
rászoruló gyermekek hétvégi
étkezését fogja segíteni, életükbe több örömöt szerezni,
de hozzájárul társadalmunkban egy új szemléletmód

kialakításához. A kezdeményezés célja az volt, hogy ne az
amúgy is agyonterhelt szociális kasszát szabdaljuk tovább,
hanem a társadalmi szolidaritásra építve a közösen tenni
akarás felé nyissunk!
Járjunk nyitott szemmel és
szívvel a világban, és mindenki fedezze fel, hol szükséges a
mégoly csekély segítség is,
hiszen mindannyian tudunk
segíteni!

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Az idős urat a városi jegyző, Tárnok Lászlóné és Izsó Gábor polgármester köszöntötte.

ries, a Hazai Termék és a Feszültség mellett az est fénypontja a második jubileumát
ünneplő Hangfektus zenekar
volt. Hatalmas, csaknem kétórás koncertet adtak a szép
számban megjelent, hálás és lel-

A Családért Alapítvány
számlaszáma: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200077-11061164

Sokalja a helyi adót az Ipartestület
A napokban közleményben
fejezte ki tiltakozását a megemelt helyi iparűzési adó
miatt a Békési Ipartestület. A
közlemény sürgeti, hogy az
önkormányzat a saját háza
táján vezessen be hatékony
takarékossági intézkedést, és
ne a helyi vállalkozások sorsát
nehezítse. Azt írják, hogy míg
2006-ban az MSZP-s városvezetés alatt a másfél százalékos

iparűzési adóból 171 millió Ft
folyt be, addig 2011-re a mostani városvezetés csökkenő
vállalkozói körtől, de a 2%-os
adókulcs mellett 270 millió
forintot tervez beszedni. A
Juhos János elnök által jegyzett közlemény kiemeli, hogy
„egy kedvezőbb vállalkozói
környezetben növekedne a
vállalkozói kedv, és nagyobb
vállalkozói körből könnyebben

beszedhető lenne a tervezett
adóbevétel is.” Hivatkoznak
arra, hogy a megye több,
nagyobb vásárlóerejű településén kedvezményekkel támogatják a vállalkozókat, és
reményüket fejezik ki, hogy a
város vezetése a különböző
munkák
megrendelésénél
előnyben részesítené a helyben
dolgozó, békési alkalmazottat
foglalkoztató és itt adót fizető

vállalkozásokat. Végül sürgetik, hogy őket pedig vonják be
a gazdasági döntések előkészítésébe, melyhez együttműködésüket ajánlják fel – olvasható a Békési Ipartestület tiltakozó sajtóközleményében.
Néhány nappal korábban
hasonló témában hívott össze
sajtótájékoztatót a helyi képviselő-testületben ellenzékben
lévő Fidesz is.
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Türelem, kitartás és alázat

rokat használsz, és mégis van
egyfajta összemosódottság. A
színeid hol harsányak, hol komorak, rapszodikusak, a cigányságra oly jellemzőek. Miért?

– Gyermekkorom óta festek.
Anyukám ellenezte a halála
napjáig, mert ő a másféle cigányokat nem fogadta el, én
pedig festettem képet róluk is.
Eleinte inkább „másoltam”,
bibliai történeteket, anatómiai
képeket, nem önmagamat
adtam. Szépek voltak, de mégsem én voltam. Egy dánfoki
képzőművészeti tábor alkalmával 1995 augusztusában megismertem a békéscsabai Vágréti
János festőművész urat, aki a
tábort vezette. Nagyon sok időt

– A művészetnek három
gyermeke van, és ezt meg kell
tanulni: a türelem, a kitartás
és a mérhetetlen alázat. Ha ez
egy művészlélekben nincs
meg, jobb, ha leteszi az ecsetet, a hangszerét vagy bármilyen eszközét. Nem önmagunkért dolgozunk. Az érzéseimmel akarok festeni és
nem az értelemmel. Ezt sugározzák a képeim is. Vállalom a
munkáimmal is, a gondolkodásomban is a cigányságra oly
jellemző öntörvényűséget, s
hogy nem bírjuk a korlátokat.
– Hogy kezdődött ez a „szerelem”?

töltöttünk együtt, és egy életre
szóló barátság alakult ki köztünk. Ő vezetett rá, hogy valójában ki is vagyok, s hogy vállaljam önmagamat, a cigányságomat és ezt tükrözzék a munkáim is. Nemcsak útmutatást,
de konkrét segítséget is kaptam tőle, egy nyers vásznat.
Másik segítőm, Bondárné
Pásztor Emma Ildikó, az Epreskerti Óvoda vezetőnője pedig festékkel ajándékozott
meg, hogy alkotni tudjak, és
lelkiekben is támogatott. Azóta
kizárólag olajfestékkel dolgozom. A festészetről nem beszélni kell, hanem csinálni. Ez a

Mindezen erényekkel dicsekedhet az alig 42 éves
cigány festőnő, Milák Brigitta. Hollófekete haja,
szénfekete szemei, bájos arcvonásai első pillantásra elárulják nemzetiségét, melyet ő büszkén
vállal is. Cigány, egy a sok közül, ám mégis más,
több, mint az átlag. Erről vall mindőnknek a vele
készült interjúban.
– „Többféle nemzet vére
csörgedezik ereimben…” vallod magadról a Békési Újság
legfrissebb Kalendáriumában.
Miért pont a cigányt vállalod
fel, mikor ezt nem könnyű?
– Az apukám felől a nagymamám lengyel zsidó, a
nagyapám pedig cseh származású volt. Az édesanyám felől
a nagypapa román cigány, a
nagymama pedig magyar cigány volt. Szerintem az én
ereimben több a roma vér, és
ezt érzi az ember. A halálom
napjáig vállalom szégyenkezés
nélkül származásomat, mert
nincs szégyellni valónk. Nem
vagyunk bűnös nép, mert ha
igen, akkor minden nemzet
az. Andre Bartelejmi szavaival
élve: „A cigányok a Föld borsa. Ez a távoli Indiából érkező
fűszer minden konyhában
megtalálható. Nem kell belőle
sok a levesbe, de mégis hiányozna, ha nem tennénk bele.
Fekete szemű, lángoló érzésű,
könnyen meghatódó, ízes, furcsa beszédű, gazdag szívű.
Cigány testvérek mindig szeretni foglak titeket.” Ezt én is
így érzem, szóról-szóra.
– A képeidből egyfajta zabolázhatatlan vad szépség árad.
Végtelen szomorúságot, keserűséget és ugyanakkor alázatot
árasztanak. Határozott kontú-

Városi nagyrendezvények
az új esztendőben
A korábbi években örvendetesen megnőtt nemcsak a
helyi szervezésű rendezvények száma, hanem azok látogatottsága is. Az év elején érdemes felsorolni azokat a rendezvényeket, amelyeknek az időpontja már ismert.
V. Fregolina Kupa
2011. március 26.
Békési Utcazene Találkozó
2011. április 22-23.
V. Nefelejcs Vigalom
2011. május 14.
Belencéres Néptáncgála
2011. május második fele
V. Békési Szilvapálinka Ünnep
2011. június
Fuss a nyárba! utcai futóverseny
2011. június 19.
XXXV. Békés-Tarhosi Zenei és Művészeti Napok
2011. június 20. - július 3.
„Egy hajóban evezünk” vízitúra
2011. június 25–26.
XI. Aratónap
2011. július 9.
II. Békési Kerékpárfesztivál
2011. július 19-24.
XXI. Nemzetközi Csuta Művésztelep
2011. július 29. - augusztus 6.
XIII. Madzagfalvi Napok
2011. szeptember 2-3-4.
Szüreti Mulatság
2011. szeptember 17.
VI. Békési Tökmulatság
2011. október 8-9.
Békés Advent
2011. nov. 27. - dec. 18.

hitvallásom. Elsősorban Európát jártam be, és a romaság
mindenhol sikert aratott. Mindenhol érdeklődéssel fogadtak,
Skandináviától a Távol-Keletig.
Kínában még könyv is készült
rólunk, cigányfestőkről. Az
„Ősiség törvénye” című képem
pedig egy cigányfolklór-lemezborítóját díszíti. Tavaly év végén Ausztráliában jártam, képviselve a cigány kultúrát.
– Milyen Milák Brigitta, a
magánember?
– Nagyon sokat tanulok.
Kíváncsi vagyok, nem félek az
ismeretlentől. A gyermekeimet is arra tanítom, hogy mindent próbáljanak ki az életben, hogy soha semmit meg
ne bánjanak. A fától nemcsak
az erdőt látom, hanem kinéztem az erdőből. Igaz, ez veszélyeket is rejt magában, de meg
kell tenni ezt a lépést. A
három gyerekemet is erre inspirálom. Legyenek álmaik,
mert olyan a cigány álmok
nélkül, mint a templom tető
nélkül. Mi az álmainkból, a
vágyainkból tudunk csak építkezni, nekünk öröklött javaink
nincsenek. Hálát adok az égnek a gyerekeimért, mert kivételesek. Mind a három művész. A nagyfiam, Niko zenével foglalkozik és tetováló; a
középső, Laci született képzőművész és tetováló művész; a
legkisebb, Médea Brigitta zenész és táncos. Az életemnek
két értelme van, a gyermekeim
és a művészet.
Gugé
Következő lapunkban interjút
közlünk az ötven éves házassági évfordulójukat közelmúltban ünneplő
Pap Gáborral és Szabó Máriával.

HASZNOS VAGY KÁROS A KÁVÉFOGYASZTÁS?
Egyik kutatás a másikat éri a kávé fogyasztásáról, hatásairól. Egyes korábbi nézetek megdőlni látszanak. A szakemberek szerint a korábbi elképzeléssel ellentétben a kávé csak
igen kis mértékben növeli a vizelettel történő kalciumürítést,
így nem tehető felelőssé a csontritkulás kialakulásában.
A mértékletes kávéfogyasztás a napi folyadékbevitel részeként nem növeli a kiszáradás kockázatát sem, ahogyan arra
sincs bizonyíték, hogy a koffeinfogyasztás növeli a szív- és
érrendszeri betegségek kockázatát, még masszív fogyasztás
(napi hat vagy több csésze) esetén sem.
Egyes kutatók egyenesen azt állítják, hogy a kávé fogyasztása csökkenti a cukorbetegség kialakulásának esélyét, meglévő cukorbetegségnél nem növeli annak súlyosságát. A
kávéban található antioxidánsok hozzájárulhatnak a daganatos betegségek, a gyulladásos és a májbetegségek kockázatának csökkenéséhez is.
Közismert a koffein aktivizáló, éberséget, koncentrációt
fokozó hatása, amelyet például vizsgára való tanuláskor,
éjszaka történő vezetésnél használhatunk ki.
Nem mindegy azonban a kávé elkészítésének a módja. Az
egészségi kockázat minimalizálása érdekében a főzött kávék
esetében a szűrt, illetve az instant kávé jobb választásnak
tekinthető, mint a presszókávé. Naponta legfeljebb 300 mg
koffein fogyasztása nem ad okot egészségi aggodalmakra, ez
3 csésze kávéval egyenértékű. Törekedni kell az egészséges,
kiegyensúlyozott táplálkozásra is.
Jeszenszky Attila, szakgyógszerész

Az új esztendő első napján vessünk számot az elvégzett
és a még ránk váró feladatokkal, ne fogadjunk meg semmit, csak tegyük a dolgunk bölcsességgel, emberséggel mondta Schmitt Pál köztársasági elnök, újévi köszöntőjében. Van még teendő az újévben is. Kihívások sora tornyosul az ország előtt, gazdasági és társadalmi problémákon kell úrrá lenni. Magyarországot és polgárait súlyos
anyagi helyzetbe sodorta a korábbi évek felelőtlen gazdálkodása. Az új évtől azt reméli, hogy "kinyílik az életünk",
lesz törvényi és kormányzati erő, amely megvédi a munkahelyeket, az otthonokat, erősíti a családokat. Az államfő abban is bízik, hogy több lesz a tisztesség, a nyíltság, a
becsület. „A soros uniós elnökség révén január elsejétől, fél
éven át nem csak saját, de százmilliók életének jobbítása is
a mi vállunkat terheli. Ez idő alatt újra egy fennhatóság
alá kerül minden Európában élő magyar, s ha közjogi értelemben nem is, de szellemében, még ha fél esztendőre is,
egyesülhet nemzetünk.” Szólt arról is, hogy új alkotmány
születik. Közölte: a legfontosabb alapokmány támaszt és
biztonságot fog nyújtani mindenki számára. Schmitt Pál
szerint az, hogy a magyarok a Himnuszt éneklik éjfélkor,
annak a jele, hogy ilyenkor az összetartozást ünneplik.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
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Hulladékból pénzt termel az „oviprés”
A Békési Kistérségi Óvoda
Központi
Tagóvodájában
példaértékű szelektív hulladékgyűjtés zajlik. Veszélyeshulladék-gyűjtőpontot jelöltek ki az óvoda bejáratánál a
családoknál felhalmozódott
használt elemek összegyűjtésére, valamint az óvoda udvarán elhelyezett komposztálóban a zöldhulladék hasznosítását tanítják meg a gyerekeknek már kisgyermekkorban. Az épületben úgyneve-

zett „oviprés” használható,
ami a szülők által behozott
alumínium dobozok tömörítését és kis helyen történő
összegyűjtését teszi lehetővé.
Az így felhalmozott alumínium-hulladékot egy pécsi cég
vásárolja meg, és szállítja el
két-háromhetente, a befolyt
összeget a gyerekek környezettudatos nevelésére fordítja
az intézmény. Az óvoda alapítványa segítette a tömörítő
megvásárlását, és a későbbi-

ekben is különböző események szervezésével járul hozzá
további szelektív hulladékgyűjtési formák megvalósításához. Ilyen például az a napokban lezajlott karácsonyi
ajándékvásár, melynek közel
300 ezer forintos bevételét az
alapítvány papír-, üveg- és
fémhulladék-gyűjtő kialakítására fordítaná a közeljövőben. A Központi Tagóvodában jelenleg egyedülálló szinten működő szelektív hulla-

dékgyűjtés a Békési Kistérségi Óvoda tizenegy másik tagóvodáját is ösztönzi. Ezekben
az intézményekben jelenleg
leginkább az udvarokon elhelyezett komposztáló működik, és a gyerekek számára a
Környezetvédelem Világnapja, a Takarítási Világnap, a
Föld Napja, valamint a Madarak és Fák Napja alkalmából szervezett üveg-, fa- és
papírgyűjtés ad mintát a környezettudatos életmódra. 

Újra három évig jár a gyes
Két év helyett újra három évig jár a gyermekgondozási segély, de szigorodnak a folyósítás feltételei.
Eddig a törvény csak azt
kötötte ki, hogy aki gyest
kap, a gyerek egyéves koráig nem folytathat kereső
tevékenységet, de ezután
már korlátozás nélkül lehetett dolgozni. A módosítás bevezeti azt a szabályt,
hogy a gyesen lévő a gyerek
egyéves kora után csak heti
maximum harminc órát
dolgozhat.

Az időkorlát alól azok mentesülnek, akik otthonról dolgoznak, vagy tartósan beteg,
fogyatékos gyereket vagy ikreket nevelnek. Akik év végén
még az időkorláton túl dolgoznak gyes mellett, március
31-ig kapnak haladékot arra,
hogy alkalmazkodjanak az új
szabályhoz.
Ugyanez a harminc órás
limit vonatkozik ezentúl a
gyermeknevelési támogatásban részesülőkre, vagyis azokra, akik három vagy több kiskorút nevelnek, és a legkisebb

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

Kétszobás összkomfortos kisebb ház, Körösre nyúló udvarral eladó. Érd.: 20/ 92329-12.
Békéscsabán kétszobás, vegyes falazatú
társasházi házrész, kertrésszel, műhellyel
eladó. Tel.: 30/48-63-178.
Vásárszél u. 7/B-ben első emeleti, egyszobás lakás eladó. Érd.: 30/314-94-22.
Háromszobás, földszinti, igényesen kialakított lakás eladó vagy értékkülönbözettel
kisebb lakásra cserélhető. 30/45-00-567.
Békésen, a Baky utcában II. emeleti, 50
m2-es, egyszobás, erkélyes, alacsony rezsijű lakás eladó. Érd.: 20/265-01-55.
Jó állapotban lévő téglaház eladó Tarhoson. Két szoba + ebédlő. Vegyes és
gázfűtés. Ár megegyezés szerint. Első
emeletig csere is érdekel. Érd.: 66/429210, 17 óra után.
Kétszobás, fürdőszobás, felújításra szoruló kisebb ház eladó a Keserű soron. Érd.:
66/414-087.
Békésen kétszobás ház eladó. Érd.:
20/437-57-72.
Teljesen felújított, földszinti, 1 + 2 félszobás lakás eladó. Jó helyen fekvő téglaházra csere is érdekel. 30/518-07-28.
50 m2-es ház, teraszos eladó Dánfokon.
Összkomfortos, szennyvíz, gáz, internet
bevezetve. Lakóházként nyilvántartva.
Érd.: 20/31-31-727.
Nemrég épült téglaház, rendezett, vegyes
és gáz tüzelésű eladó. Kövesúthoz közel,
Tarhoson. Második emeletig lakáscsere is
érdekel. Érd.: 30/542-17-80.
Háromszobás ház eladó Jaminában. Érd.:
20/521-95-04.
Tanya eladó Békés és Csaba között. Víz,
villany, egy hold föld. Csere is érdekel.
Érd.: 30/97-261-37.
Békésen a Fáy utcában második emeleti
másfélszobás lakás, reális áron eladó.
Érd.: 20/452-35-97.

INGATLAN
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81
Békésen, négyszobás + nappalis családi
ház, garázzsal, melléképülettel, kövesút
mellett eladó vagy értékkülönbözettel kisebb kertes házra cserélhető. Érd.: 70/
576-91-44.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utca 10.
szám mögötti garázssoron. 66/412-227.
Komfortos parasztház nagy udvarral eladó
Bélmegyeren. Tel.: 20/54-190-11.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.
Békés központjában kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal vagy nélküle eladó.
Érd.: 30/320-60-71.
A békési homokbányánál levő 3-as horgásztónál igényesen kialakított horgászhely eladó. Érd.: 20/448-57-60.
A bánhidai részen kétszobás családi ház
eladó. Érd.: 20/438-60-00.
Kisebbfajta parasztház eladó. Érd.:
Szabadkai u. 40. Tel.: 30/56-88-410.
Háromszobás kertes ház eladó a Magyari
Imre u. 30. alatt. Tel.: 30/367-08-43.
Kétszobás, nappalis, téglaépítésű, hőszigetelt kertes ház melléképülettel eladó.
Második emeltig csere érdekel, ráfizetéssel. 30/267-15-07.
Városközpontban kétszobás, gázfűtéses
kertes házrész eladó, elcserélhető. 66/
644-630.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.

gyerek még nem múlt el nyolc
éves. Az ő esetükben ezzel
bővül a lehetőség a pénzkeresetre, mert eddig napi négy
óra volt számukra a munkával
tölhető idő maximuma.
A három évig járó gyes
vonatkozik azokra a gyerekekre is, akik 2010. április 30-a,
azaz két évre csökkentő törvény hatályba lépése után, de
még a visszaállító törvény
hatályba lépése előtt születtek.
A törvény bevezeti az
örökbefogadói gyermekgondozási segélyt: ha valaki tíz

Apróhirdetések
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház, gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. Tel.: 20/57-15-125.
Kis ház nagy telekkel eladó. Irányár: 3,7
millió Ft. Békés, Kopasz u. 10. Érd.: Mátyás király u. 20. alatt. Tel.: 20/912-48-06.
Békésen a Táncsics utca 8. sz. alatt 675
m2-es telken háromszobás, félkomfortos
régi parasztház melléképülettel eladó.
Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/439-92-62.

A Kereszt utcában igényesen kialakított
kétszobás + nappalis kertes családi ház
eladó 12,9 millióért. 20/416-91-17.
Kétszintes, 3,5 szobás, felújított családi
ház eladó a malomvégesi városrészen.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 30/97-261-37.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békési, másfélszobás kertes, összkomfortos családi ház kiadó. Tel.: 70/538-56-30.
Felújított, földszinti albérlet egyedülállónak,
hosszútávra kiadó. Tel.: 70/255-36-43.
Városközpontban garázs kiadó. Tel.:
66/634-953.

KIADÓ INGATLAN

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/776-88-33, 66/634-238.
Ház eladó a Gát utca 26. szám alatt. Érd.:
Gát u. 33. alatt. Tel.: 20/59-99-102. Irányár:
5,5 millió Ft.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Kétszobás, összkomfortos ház bútorozottan eladó. Irányár: 6,8 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 20/912-48-06.
Üzlethelyiség eladó Mezőberényben, Fortuna tér 2. alatt. 45 m2, összközműves.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.: 30/21-99-705.
Sürgősen eladó Békésen, a Pásztor u. 4.
szám alatt háromszobás, vegyes falazatú,
összkomfortos családi ház. Tel.: 20/2130-995. Irányár: 6,8 millió Ft.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
A Dankó utcában ház eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 70/317-61-69.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. JANUÁR 18. KEDD 12 ÓRA.

évesnél kisebb gyereket fogad örökbe, hat hónapon át
kap gyest, nem számít, ha a
gyerek elmúlt már három
éves. Az indoklás szerint ettől azt reméli a kormány,
hogy elősegíti a három évesnél nagyobb gyerekek örökbefogadását.
Újdonság az is, hogy a hármas, négyes, ötös vagy hatos
ikreket nevelő szülők nemcsak
dupla gyest kapnak majd,
mint eddig, hanem a gyes
alapösszegének annyiszorosát,
ahány ikergyerekük van.

Békésen téglaépítésű, második emeleti, erkélyes, 64 m2-es lakás a központban eladó.
Irányár: 9,9 millió Ft. Tel.: 20/33-86-400.
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

Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen, a Dózsa utca 5. szám alatti háromszobás + étkezős kertes magánház
eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 66/634-258.
Békésen az Adyn földszinti, háromszobás,
nagy konyhás, igényesen kialakított, kisrezsijű lakás eladó: Irányár: 11,5 millió Ft.
Tel.: 30/44-90-321.

KERT
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert
fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/
634-460, este.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Simson Robogó, Simson Schwalbe, és
Simson S53 kismotorok kitűnő állapotban
Békésen eladók. Tel.: 70/538-56-30.
Friss műszakival, 3 mázsát szállítható
utánfutó eladó. 30/66-88-978.
Opel Astra 14. gépkocsi, gyári állapotban
eladó. 125 MZ olcsón eladó. Tel.: 30/4523-938.
Dácia új alkatrészek olcsón eladók. Érd.:
70/525-13-43.
Eladó 5 és 3 lóerős oldalkihajtású Briggs
négyütemű motor. Keresek forgalomból
kivont utánfutót. Érd.: 20/77-59-725.

ÁLLAT
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők:
20/293-30-83.
Kissúlyú és 200-300 kg közötti, tápmentes húsjellegű hízók és malacok eladók.
Tel.: 30/433-79-89.
140-150 kg-os mangalica hízók eladók.
Érd.: 30/27-94-696.
100 kg-os hízó eladó hasítva. Tel.: 70/21829-68.
150-170 kg-os hízó eladó. Békés, Munkácsy u. 5. Tel.: 66/414-481, este, reggel.
200 kg-os hízó eladó. 66/634-920.
Nagysúlyú, húsjellegű hízók eladó. Félbebontás megoldható. Tel.: 30/43-70-361.

BÉKÉS

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázatok beadási határideje 2011. február 15-ig
meghosszabbítva
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten 2011-ben is támogatni kívánja a településen
működő civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2011es civil pályázatát.
A civil szervezetek támogatási igényeiket 2011. február
15-ig adhatják le a Civil Szervezetek Házában (Békés,
Hőzső u. 4., bejárat a Libazug utca felől). A beérkezett
pályázatok alapján 2011. március 16-ig tesz javaslatot a
Civil Tanács a Képviselő-testületnek a támogatások mértékére. A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a
pályázó által benyújtott anyag kapcsolódik Békés újratelepülésének 300 éves évfordulójához.
Pályázati adatlap felvehető a Civil Szervezetek
Házában hétköznaponként 8-19 óráig. Ugyanitt
lehet érdeklődni Szűcs Gábornénál (0670/459-0794)
hétköznaponként 8-14 óráig.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már az előző
években is pályáztak, nem kell újra benyújtani az alapszabályukat és a cégbírósági bejegyzésüket csak, ha változás történt az adataikban.
A 2011-es támogatási kérelemhez csatolni kell a 2010.
évi támogatás elszá-molását (számlamásolat, indoklás).
Azoknak a szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a 2010.
évi támogatásról az el-számolást, akik a 2011-ben nem
nyújtanak be új pályázatot! Az elszámolást is a Civil
Szervezetek Házában kell leadni, ennek elmulasztása
esetén három évig nem fordulhat kéréssel az adott szervezet az Önkormányzat felé.
Választási malacok eladók. Tel.: 30/43703-61, 66/643-014.
1 db 170 kg-os hízó, és egy db 130 kg-os
mangalicahízó eladó. 66/427-105.
Pónikanca eladó, cserélhető. 70/222-10-48.
120-130 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/62336-80.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra keresi társát 40-es nő.
Csak hívást fogadok! Tel.: 30/558-71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítói, gondozói munkát keresek. Tel.:
70/225-83-76.
Ruházati és élelmiszer eladói képzettséggel és gyakorlattal 4-6 órás munkát keresek. Tel.: 30/929-99-26.
Gondozói munkát keresek idős házaspárnál vagy egyedülálló idősnél. Tel.: 30/25804-69.
Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal
munkát keresek. Tel.: 70/517-41-341, 66/
634-384.

EGYÉB
Jó állapotban lévő CAM autós gyermekülés (8-18 kg-ig) eladó. 30/414-87-95
Minőségi használt babaruhák (nem turkálós) eladók. Szépek, olcsón, fiú-lány
vegyesen, 4 éves korig. 70/555-35-55.
Kedvező áron eladó: 120 literes villanybojler, terepjáró gallytörő, hőtárolós gázbojler, gázról és palackról üzemeltethető
hősugárzó, nagy Zepter és Bioptron lámpa. 30/39-49-555.
Alig használt 12 terítékes Electrolux mosogatógép eladó. Érd.: 20/886-27-82
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89
Fagymentes étkezési burgonya és minőségi vöröshagyma eladó. Kiváló minőségű őrölt paprika is. Érd: délután a Kecskeméti u. 31. alatt. Tel.: 70/21-82-968.
Eladó 1 db jó állapotban lévő, digitális kijelzős szobakerékpár. Érd.: 20/21-30-995.
2 db 50 literes kosaras üveg, valamint
szobapáfrányok minden méretben eladók.
Tel.: 66/416-144. Békés, Deák F. u. 39.
Kisbálás lucernásszalma eladó. Érd.:
30/86-515-93.
55 cm-es teletextes, távirányítós, ezüstszínű tévé eladó. 30/45-00-567.
Nagyteljesítményű Honda szivattyú eladó.
70/28-63-963.
Keverőtárcsás Hajdu mosógép és centrifuga eladó. Bocskai u. 55.
Békésen szobabútor, asztalok, két fotel,
hálószobatükör, elektromos kvarckályha
eladó. Tel.: 30/439-92-62.

Eladó: kisbálás szalma, 4 db WV bogár lemezfelni, tágulási tartályok, vasvágó szalagfűrész, tizes gev-láda, szövőszék. Érd.:
30/376-69-16.
Eladó Yamató süllyesztett ötszálas ipari
varrógép. Érd.: 30/683-73-89.
Eladó: rekamié + 2 db fotel + asztal 13
ezer Ft-ért. Eladó: rekamié: 4 db fotel +
asztal 17 ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Konyhaszekrény eladó 17 ezer Ft-ért.
Textima varrógép eladó 30 ezer Ft-ért. 20/
416-91-17.
300 literes fagyasztószekrény kitűnő állapotban eladó. Alig használt salgótűzhely
eladó. 20/416-91-17.
Kiváló minőségű csemege és erős őrölt
paprika eladó. Tel.: 30/295-72-54.
Eladó: jó állapotú babakocsi, Royal Standard tangóharmonika. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/96-90-180.
Háromfiókos fagyasztószekrény, diófa
hálószoba bútor, hordozható cserépkályha, négyszemélyes rekamié két fotellel
eladó. Tel.: 66/410-323.
Eladó egy önműködő, redőnyös garázsajtó
újszerű állapotban. Érd.: 30/496-37-23.
Egy Norton kút és egy hálózati árammal
üzemelő vízszivattyú eladó. 66/411-857.
Eladó egy 67 cm-es Grundig és egy 55
cm-es Videoton színes tévé olcsón, príma
állapotban. Érd.: 30/496-37-23.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcserép, faanyag, léc, deszka, konvektorok.
Kétkerekű kézikocsi, rotakapa utáni gyári
pótkocsi, örökégő vaskályha. Bontásból
hulladékfa, tüzelőnek és kuglizott nyárfa
eladó. 20/472-96-58.
Eladó: mosogatógép, mosógép, 6 db fotel,
2 db rekamié, fagyasztószekrény, bundák.
20/47-79-440.
Eladó: üstház üsttel, gáz perzselő, gáz
melegítő, káposztás kád, zsíros bödönök.
Érd.: 66/416-747.
Olcsó légpuskát keresek megvételre.
Rossz, régi is érdekel. Vételár megegyezés
szerint. Tel.: 20/228-58-66.
Feleslegessé vált lomjait, üzemképtelen
dolgait ingyen elfogadnám, díjmentesen
elszállítom. Megbízható lebonyolítás. Tel.:
20/62-92-838.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós.
Irányár: 80 ezer Ft. Tel.: 66/643-553, 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.
Építkezési teherfelvonó eladó 200 ezer Ftért. Érd.: 20/77-59-725.
Terménydaráló eladó. Érd.: 30/320-60-71.
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Békési táncos nyerte
az országos szólótáncversenyt
A döntőben a versenyzők
szilágysági, valamint szabadon választott táncot mutattak be. A zsűri a hiteles előadásmód mellett a színpadi jelenlétet, valamint az átütő
egyéniséget is értékelte. A lányok a „Gyöngygalléros táncos”, a fiúk az „Ezüstpitykés
táncos” címért versengtek. Az
áhított címet végül 10 leány
és 11 fiú tudhatta a magáénak
a versenynap végén. Közülük
is kimagaslott a mi tánco-

sunk, Okányi Mihály, aki
nemcsak az „Ezüstpitykés
táncos” címet nyerte el, hanem a szakmai zsűri egyedül
őt juttatta tovább a felnőtt
szólótáncverseny döntőjébe.
Sokéves, kitartó, szorgalmas
munka eredményezte a szerény ifjú számára ezt a sikert.
Felkészítője Mahovics Tamás,
a Belencéres Néptáncegyüttes
művészeti vezetője.
Barna Zoltán,
Belencéres Alapítvány

Sikert aratott a Lánchíd makettje
A Karacs Teréz Tagiskola magyar-történelem-művészeti munkaközössége október-november hónapban egy vetélkedősorozattal
emlékezett meg gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójáról. A gyerekek körében
népszerű volt „A lovakrúl” című rajzverseny,
amelyre 45 rajz érkezett. Első helyezett: Lipcsei
Andrea (5.b), 2. helyezett: Dávid Réka (5.c), 3.
helyezett: Durkó Ágnes (8.c), különdíjas: Icsa
Vivien (8.c) lett.
A makettkészítő versenyt Mohammad
Fatime (6.b) nyerte a Lánchíd makettjével.
Volt filmvetítés, plakátkészítés Széchenyi
életéről.
A Széchenyi-totón egyéni felkészülés után
mérhették össze tudásukat a gyerekek.
A vetélkedősorozatot egy kirándulás zárta
december 3-án, ahol 34 tanuló tekinthette
meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a
„Széchenyi világai” című kiállítást, majd a
Vörösmarty téren a karácsonyi vásárban
bámészkodhattak. Gyönyörködhettek a Ger-

baud-ház fölötti adventi naptárt idéző ablaknyitásban. A Szent István Bazilika előtti téren
az adventi koszorú fénye hozott ünnepi hangulatot. A kirándulást a diákönkormányzat
támogatta. Mindenki élményekkel és ajándékokkal tért haza. Földesi Magdolna, tanár

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 12-26. KÖZÖTT
Január 18. kedd 18 óra
Nyerges Attila és Leczó Szilveszter (Ismerős Arcok) zenés előadása a Múltunk a Jövőnkért Szövetség Szervezésében.
Kulturális központ Kápolnaterme
Január 21. péntek 17 óra
Magyar Kultúra Napja – ünnepi műsor. Köszöntőt mond: Izsó Gábor polgármester. Közreműködnek: békési óvodák, általános és középiskolák tanulói és pedagógusai. A belépés díjtalan.
Kulturális központ Kápolnaterme

HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Tavaly az év vége felé tartották Egerben az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny döntőjét. A 15-18 éves néptáncosok
területi elődöntőkből kerülhettek be a legjobb ötven közé. A
békésieket a szarvasi selejtezőből továbbjutott 15 éves Pankotai István és a 17 éves Okányi
Mihály képviselte, akik mindketten a Békési Kistérségi
Iskola Művészeti Tagiskolájának tanulói és a Belencéres
Néptáncegyüttes táncosai.

Január 22. szombat 17 óra
Békés József – Madarász Iván: Sándor,
József, Benedek népi komédia a Theátrum
Hungaricum (Budapest) előadásában.
Belépődíj: diák: 650 Ft/fő, felnőtt: 1200 Ft/fő.
Jegyet utalványért is válthat.
Elfogadnak: Üdülési csekk, Chéque Déjeuner, Cadhoc, Művelődési csekk, Sodexho
Pass, Kultúra Pass.
Kulturális központ Színházterme

Tízmillió forintot spórolt békés
önkormányzatának kézbesítő csoportja
Terven felül teljesített a békési önkormányzat postai
kézbesítő csoportja. Az év elején, előzetesen várt 5 millió
forint megtakarítás helyett
összesen 10,6 millió forintot
spórolt meg a város azzal,
hogy nem postai úton, hanem
saját kézbesítőivel vitette ki
sima és tértivevényes küldeményeit Békés területén.
Békés Város Önkormányzata még 2010 januárjában állította fel postai kézbesítő cso-

portját, azzal a céllal, hogy
helyben, a város területén kézbesítendő leveleket a szokásos
postai út helyett saját embereivel oldja meg. A kézbesítők egy
év alatt összesen 55690 darab
levelet tudtak kézbesíteni, és
pusztán 8031 darab tértivevényes helyi levél, illetve természetesen a nem Békésre szóló
postai küldemények esetében
volt szükséges hagyományos
postai utat választani.
A csoport a polgármesteri

hivatalban lévő diszpécserközpontból működött, és nem
csak a hivatal, de az összes
önkormányzati intézmény rendelkezésére állt szükség esetén.
A kezdetben 6-7, majd 9 főre
bővült csapat belső képzésen
vette át a kézbesítés szabályait,
és a megkülönböztethetőség
miatt saját igazolványuk volt.
A postázók délelőtt 10 órától
este 18 óráig dolgoztak tavaly,
működésükről a helyi rendőrség is tájékoztatást kapott. 

Óriási siker volt
az Újévi Hangverseny
Folytatás a címoldalról
Idén a helyi énekesek is felléptek, színesítve, gazdagítva
a műsort. Csordás Ákos a
Beatles Yesterday című számát énekelte, valamint három
társával, Rácz Renátával, Molnár Katival és Sas Attilával

közösen a közismert We Are
The World című dalt.
A koncertet Izsó Gábor
polgármester köszöntője előzte meg. Többek között ezt
mondta: „Önökkel együtt
optimistán tekintek az előttünk álló esztendőre.” A

hangversenyt záró pohárköszöntőjében Dr. Pálmai Tamás alpolgármester nem csak
a jelenlévőknek, hanem lapunkon keresztül minden békési lakosnak kívánt békés,
boldog új esztendőt.
Zsombok Imre

Füstmentes fal az iskolában
A Karacs Teréz Tagiskola 8.
C osztályos tanulói elkészítették az intézmény „Füstmentes
falát”. Ezzel a remekművel neveztek be a Magyar Rákellenes
Liga által meghirdetett dohányzásellenes pályázatra. A
falon megtalálható számos do-

hányzásellenes fotó, rajz, plakát, a dohányzás terheit magán cipelő rongybaba, cigarettásdobozból készült kereszt,
illetve egy 90 cm nagyságú cigaretta egy emberi fejben áthúzva. Utóbbi szlogenje: Fejben dől el. Még ha nem is ke-

rül be az iskola a nyertes pályázók névsorába, akkor is elértük
a célunkat: a falnál elhaladó
emberek meg-megállnak, és
szemlélik a faliújság rémisztő
képeit, olvasgatják a dohányzó
ember betegségeit.
Nagy Krisztina, védőnő

Egy nyelvet beszélünk
RÉMSÉGEK KICSINY BOLTJA
Vessenek meg: elolvasom az apró betűs
sorokat is… Az áruk címkéjén különösen,
sőt: képes vagyok az idegen nyelvű leírásokat
is végigböngészni, gyanús adalékanyagok
után kutatva, biztos, ami biztos. Így találok
néha nyelvész tollára való csemegéket.
Vegyünk csak egy latin példát: mindannyian ismerjük a Vademecumot (ejtsd: vádemékumot). Annyit jelent: gyere velem! A név
még a középkorból eredezik: a szerzetesek
így nevezték a gyógynövények leírását és
képét tartalmazó könyveket. A háztartásunkban (szó szerint mindenütt) előforduló másik
latin nevű márka a Lego, jelentése: összegyűjtöm. Igaz, eredetileg dán szókapcsolatként
vált márkanévvé (Leg dot! – játssz jót!), ám a
feltaláló viking a rövidítés mellett döntött.

Sokunk élvezeti cikke a csokoládé, az
egyik legfinomabbat a Kraft cég gyártja,
melynek neve németül egyszerűen erőt
jelent. Furcsán hangzana magyarul – ahogyan meglepő a sertésdarabkákat forgalmazó Mangal Ilona Kft is (a gyanútlanok
kedvéért: tessék az Ilonát becézni!). Nem
kisebb élvezet a kávé, ebbe dukál a tejszínpor, a Dutch Lady. A gonosz angolok
holland feleségnek azt a hosszúkás díványpárnát nevezték, amin a fogadó
ágyán átvethették a lábukat. A Pepsi márkanév pedig a dyspepsia (emésztési rendellenesség) után nyerte nevét – de hogy
arra jó, vagy azt okoz, azt már döntse el
mindenki maga.
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Ötödik az országos
bajnokságban
Fodor Milán
Az év utolsó napjaiban rendezték meg Nagykanizsán a felnőtt korú ökölvívók országos bajnokságát. A versenysorozatban 40 egyesület 91 öklözője lépett a kötelek közé. A békési Surman Box
Clubot a még ifjúsági korú (17éves) Fodor Milán
képviselte, aki az 56 kg-os súlycsoportban húzott
kesztyűt.
A kiegyensúlyozott, népes
mezőnyben Fodor Milán a
szolnoki Nagy Krisztiánnal
mérkőzött. Kemény mérkőzésen a bírók a szolnoki verseny-

zőt látták jobbnak. 8:20-as
vereségével Milán az ötödik
helyet szerezte meg – tájékoztatott Surman Zoltán, a sportoló edzője.

Újra pályán a fiúk
Január 3-án a
téli szünet után
m eg t a r tot t a
első edzését a
BFKC. Gávai
Ferenc edző nyilatkozott a
közeljövőről:
- Először is boldog új évet
szeretnék kívánni minden
békési sportbarátnak és támogatóinknak! Szeretném, ha a

csapatom mentális hozzáállása
maradna, vagy még jobb
lenne. A támadójátékban fejlődnünk kell. Az első öt hely
valamelyikének megszerzését
várom a csapattól, ami nem
lesz egyszerű, hiszen elég erős
a mezőny. Mindenképpen
szükségünk lesz a támogatóink segítségére és szurkolóink
lelkes buzdítására.

Játék a BFKC bérletéért
A rövidesen kezdôdô tavaszi férfi kézilabda bajnoki
szezonra szóló bérletekért következô lapszámunkban
játékra invitáljuk olvasóinkat.
Nyerjen BKFC bérletet a Békési Újságtól!

Mit tehetünk saját biztonságunk
és értékeink megvédése érdekében?
1. rész
Amíg nem volt technika, addig a mechanikai eszközök
biztosították a védelmet. Az ember első lakhelyét, a barlangot is úgy választotta ki, hogy annak bejárata más élőlények
számára nehezen megközelíthető legyen. Hogy biztonságban érezze magát, még állati csontokat, dorongokat, kődarabokat is rakott a barlang bejáratához. A földművelésre
letelepedők kerítéssel védték állataikat, javaikat. A fémtárgyak megjelenésével elkészült az első zárszerkezet és a lakat.
A lakóhelyek közötti szállítás esetén különböző értéktároló
ládákat használtak, a kocsikban titkos rekeszeket alakítottak
ki. A gazdagabb családok lakóhelyük védelmére erős falakat
építettek, melyeket további mesterséges akadállyal védtek,
hisz a vizesárok is a mechanikai védelem egyik kezdetleges,
de hatékony eszköze volt. A mai napig megcsodálhatjuk a
műemlék épületek ablakrácsait, motívumai az új kovácsoltvas nyílászárókban is megjelennek. Az elektronikus biztonságtechnikai eszközök az 1850-es években jelentek meg az
Egyesült Államokban. A behatolásjelző készülékeket a II.
világháborúig elsősorban katonai célokra használták. Ma
már felsorolni sem lehet a technikai védelmi eszközök tárházát. Itt is érvényes az a megállapítás, hogy a mai tegnap
még újdonság volt, holnapra viszont már elavult.

Horgász
szemmel
ÉLŐVÍZ-CSATORNA
KICSIT MÁSKÉNT
A Körös-vidéki Horgászegyesületek Szövetsége 2010
tavaszán saját kezelés alá vette
az Élővíz-csatornát a gyulai
betáplálástól a békési Krisztina-zugi kifolyóig. A szövetség külön területi jegyet bocsát ki 2011-re erre a vízterületre, illetve a Vargahosszacsatornára, a valamikori Fekete-Körösre. Ezeken a vízterületeken már többirányú haltelepítés történt, illetve folyamatosan fog történni. Sokan
csodálkoznak, hogy az Élővízcsatornában vannak halak,
mert emlékeznek az egykor a
szennyvíz miatt kipusztult
halakra. Szerencsére a természet utat tör magának, és
helyreáll a rend, benne a
halak. Jómagam is régóta követem az Élővíz-csatorna helyreállását, és állíthatom: a
halak kedvelik ezt a vizet, és
szaporodnak. Tavasszal a dánfoki szivornya friss vizére ezrével vándorolnak az ivadékhalak. Számomra megnyugtató, hogy egy olyan vízkezelő
teszi rajta a dolgát, amely a
csatorna felkarolásáért van.
Szekerczés Sándor
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5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516

T-HOME – INTERNET – TELEFON – TV

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

Várjuk véleményét, ötleteit!

Kedves Szülők!
Kedves Családi Gondnokok!
Amennyiben mentális problémával küzdő,
illetve szerfogyasztó felnőtt gyermeke van,
akinek szüksége lenne napi hasznos elfoglaltságra,
támogató közösségre, rendszeres felügyeletre,
várjuk Önöket ismerkedő látogatásra is
az intézményünkbe.

5630 Békés Pf. 61.
bekesiujsag@globonet.hu
BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési családok lapja!

Békés, Borosgyán u. 1/1.
Tel: 66/643-991
www.bekesmenta.hu

BÉKÉSI ÚJSÁG
helyi információs,
közéleti és hirdetési újság
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1994. évtõl, minden második héten
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Szegfû Katalin 30/432-20-30
Hirdetésszervezõk:
Szelezsán Angéla 30/49-58-420
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A következő részben az alábbi témával fogunk foglalkozni:
Amennyiben riasztót kíván szereltetni... otthonába vagy
munkahelyén, a következő szempontokat érdemes figyelembe vennie.
KULICH BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
5630 Békés, Kossuth u. 38.
Telefon: (06) 66/413-795 • Fax: (06) 30/980-9692
Mobil: (06) 30/943-4692
e-mail: kulich@kulich.hu • web: www.kulich.hu
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