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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Békésre figyelt az egész megye

Milyen területen
kényszerül spórolni?

KULTÚRA Fergeteges

9%
Kultúra,
szórakozás,
utazás.

7%

Békés megye Magyar Kultúra Napi legjelentősebb eseménye zajlott városunkban január 21-én.
Az ünnepi est csúcspontja a Magyar Állami Népi
Együttes szemet-lelket gyönyörködtető fellépése
volt, melyet megelőzően átadták az úgynevezett
Adomány-díjat.

Ruházat.

12%
Élelmiszer.

elôadáson láthattuk a Magyar rapszódiát

72%

Az Adomány-díjat Békés
megye kultúrájának megőrzé-

kapta meg, melynek képviseletében Csuta György békési fes-

Gábor Kulturális Központ
nagyszínpadán Farkas Zoltántól, Békés Megye Képviselőtestületének elnökétől.
Az est során a magyar színpadi néptáncművészet emblematikus jelképe, az 1951-ben
alapított Magyar Állami Népi
Együttes mutatta be Magyar
rapszódia című előadását. Egy-

sét, és új értékek létrehozásáért
Békés Megye Önkormányzata a
gazdasági élet valamely szereplőjének ítéli oda. Idén ezt az
elismerést az OTP Bank Zrt.

tőművész Körös-parti idill című alkotását Balogh Mária, az
OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi
Régió békéscsabai fiókjának
vezetője vette át a Kecskeméti

mást dinamikusan váltó képekben tűnt fel a Kárpát-medence
paraszti hagyományainak kavargó sokszínűsége: a férfitáncok akrobatikussága, a lánytán-

Az élet minden
területén.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

cok lírája, a páros táncok virtuozitása. A népzenei kultúra legszebb dallamai hol tánckíséretként, hol bravúros szólókként,
hol fergeteges zenekari játékként jelentnek meg, így lett a
darab egy magyar tradícióra
építkező, sajátos táncrapszódia.
A kulturális központ színháztermét teljesen megtöltő lel-

kes közönség hosszú perceken
át tartó vastapssal, állva köszönte meg a produkciót a művészeknek, akik többszöri ráadást is adtak. Szegfű Katalin

USZODA NYITVA TARTÁSA
Hétköznap 6-20 óra között,
Hétvégén 8-20 óra között.

Gyógyszertári
ügyeleti rend
JANUÁR 21-28.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

FEBRUÁR 4-11.
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

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

JAN. 28-FEBRUÁR 4.
Turul Patika (Piac tér)

Minősítették
a kulturális
központot
Halász János, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára és Szőcs
Géza kultúráért felelős államtitkár a Magyar Kultúra
Napja alkalmából kulturális
elismeréseket adott át a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban. Országosan 17 kulturális
szervezet kapott – pályázata
alapján – „Minősített Közművelődési Intézmény” címet, köztük a januártól Békés
Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport- és Turisztikai Központ nevet viselő helyi
kulturális intézmény, amely
helyszíni auditálást követően
kapta meg a minősítést, melyet most első alkalommal lehetett elnyerni.
A megyei intézményekben
folyó munka elismerését jelzi,
hogy a békési kulturális központ mellett a Békés Megyei
IBSEN Oktatási, Művészeti és
Közművelődési Nonprofit
Kft., valamint a Békéscsabai
Kulturális Központ is elnyerte
a minősített közművelődési
intézmény címet.

Gábor Emléknap
2012-ben is Békés Kártya Kecskeméti
Példakép a 100 éve született sportember
VÁLTOZÁSOK

Több elfogadóhely és turista kártya

A tavaly júniusban életre
hívott Békés Kártya az
év végéig mintegy 700
felhasználóhoz jutott el,
és 33 elfogadóhely csatlakozott a kezdeményezéshez. A Békés Kártya
célja, hogy a vásárlóerőt
városunkban tartsák,
ezzel segítve a helyben
működő vállalkozásokat, továbbá a kártyahasználókat
kedvezményhez jutassák.
A közelmúltban a Kecskeméti Gábor Kulturális, Turisztikai és Sport Központ a felhasználók körében felmérést

készített. Eszerint 2011-ben
átlagosan kb. 6.000 Ft-ot takarítottak meg a kártya használatával, ez havi 1.000 Ft-nak felel
meg, így akár már 1 hónap
után megtérülhet a kártya ára.
A kártyatulajdonosok összessé-

gében jó kezdeményezésnek
tartják a Békés Kártyát, meg
vannak elégedve a szolgáltatókkal, és szívesen vették, ha
felhívták a figyelmüket a kártya használatára.
Folytatás a 6. oldalon

Újdonság a Turista Kártya, amely az ide látogatókat szolgálja.

NÉVFELVÉTEL

Február 1-jén, szerdán rendezi meg a város több intézménnyel együttműködve a
Kecskeméti Gábor Emléknapot, melynek
során hivatalosan is felveszi az egykori tornász olimpikon és legendás testnevelő
nevét a kulturális központ. Az egész napos
ünnepségsorozat 11 órakor egy emlékkiállítás megnyitásával indul, melynek a Nagyház kiállítótermei
adnak otthont. Később
m eg ko s z o r ú z z á k
Kecskeméti Gábor
domborművét a
Szegedi Kis István
Református Gimnázium tornaterménél. Délután fél
kettőtől névfelvételi ünnepségre kerül sor a kulturális, turisztikai és sportközpontban,
majd ugyanott konferenciával adóznak a sportember emlékének.

Békés sporttörténetéről Izsó Gábor polgármester értekezik, majd
az idei olimpia előkészületeiről
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke tart előadást. Az
országgyűlési képviselő és Győrött
polgármester Borkai Zsolt, aki
maga is tornászként nyert olimpiai
bajnoki aranyérmet, a rendezvény fővédnökségét is elvállalta. Az emlékkonferencián
Békés Díszpolgárának, a
100 éve született Kecskeméti Gábornak az életútját Medovarszki János főiskolai docens, a Magyar
Olimpiai Akadémia tagja
ismerteti, emellett szó lesz a
sportiskolai rendszer magyarországi tapasztalatairól, a sportolók és gyermekek táplálkozásának hasonlóságairól is.
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A VOLT KONSITZKY-MALOM

BÉKÉSI ÚJSÁG

ben 160-180 mázsa, darálása pedig 90 mázsa
volt. Tizenkét embernek adott munkát. Gulyás Sándor 1945-ben hunyt el.
Az államosítások után megszűnt a malom
ebben az épületben. Sokáig működött itt a
Cukorkaüzem, ekkor bővítették az épületet. A
Hungaronektár Édesipari Üzem termékeit
minden békési ismerte, az üzem a város büszkesége volt.
Az egykori malom emeletes épülete városképi szempontból feltétlenül
figyelmet érdemel.
A téglalap alaprajzú építmény kétszintes homlokzattal néz az utcára. Az ablakok sima vakolt falmezőben helyezkednek el. Az oromzaton
klinkertéglás díszítéseket figyelhetünk meg.
Sőt, fent az oromzat felső részén kis félköríves klinkertéglával szegélyezett ablakocska
ad sajátságos hangulatot az ódon épületnek.
Ipartörténeti értékei és az átalakítások ellenére is meglévő városképi jelentősége miatt a
volt malom épületének védelme indokolt.
Bíró György, városvédő

– a békési emberek lapja

Zöld fordulat otthon is
KIÁLLÍTÁS

Legyen környezetbarát a háztartása!

Mit jelent az újrapapír? Miért fontos a komposztálás? Létezik-e környezetbarát takarítás? Mit
vásárol a tudatos vásárló? Hogyan csökken a háztartási hulladék?
Ezekre az aktuális kérdésekre keres választ a kiállítás,
amely a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által indított Zöldülj! Fordulj! komplex

vándorkiállítás a Körösök völgyében összesen 12 településen ösztönöz a rohanó hétköznapok közepette megállásra,
gondolkodásra, tudatosságra,

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

A Cseresznye utcai híd melletti épület fontos
ipartörténeti emléket őriz. A középkorban a
Cseresznye utcai híd helyén, az akkori FehérKörös két oldalán 1-1 vízimalom állt. Ezért
kaphatta a közeli Malom utca a nevét, valamint a Malomasszonykert és a Malomvég nevű
városrész (egykor Malomzug) is. A képen látható volt malomépület 1889-ben épült,
és Konsinzky nevű
tulajdonosáról kapta
a nevét. A XX. század elejére azonban
új tulajdonos kerül a
malom élére: Gulyás
Sándor. Ezért is ismeretes a Gulyásmalom elnevezés,
bár hívták Júlia Hengermalomnak is, talán
Gulyás Sándor felesége, Pardi Julianna után.
A Békés Vármegye című történeti monográfia 1936-ban azt írta, hogy Gulyás Sándor
békési születésű volt, és már 13 éves korától
dolgozott a malmos szakmában. Előbb Köröstarcsán, majd Okányban volt malma. 1922ben vette meg a leégett Konsitzky-malmot, s
lett társtulajdonosa a Gulyás és Pardi hengermalomnak. A malom napi őrlése ebben az idő-

Újrapapír is készíthető a kiállításon.

szemléletformáló programsorozat része. Az ökopraktikákkal és játékokkal fűszerezett

Földünk és közvetlen környezetünk fenntarthatósága érdekében. A kiállítás február ele-

jén Békésre érkezik, és várja
azokat a családokat, iskolás és
óvodás csoportokat, melyeket
érdekel a háztartások „zöld
fordulatának”
elindítása.
Praktikus ötleteket gyűjthet a
látogató a tudatos vásárlással,
a környezetbarát háztartással,
a hulladékcsökkentéssel, a
komposztálással és az egészséges életmóddal kapcsolatban.
Építhet mini komposztkeretet, megismerheti a komposztállatokat, készíthet újrapapírt, kézbe vehet környezetbarát tisztítószereket, és játékosan szelektálhat hulladékot.
Mindezeket saját házában és
háza körül is alkalmazhatja,
és adhat maga is választ napjaink sürgető környezetvédelmi problémáira. A kiállítás
segít az elindulásban, ötleteket és tanácsokat ad a mindennapok zöldítéséhez.
A kiállítás Békésen, a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban két héten
keresztül tekinthető meg,
február 1-15. között.
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Vállalkozók újévi köszöntése
FOGADÁS

Közel százan koccintottak Békés további sikereiért

Idén hatodik alkalommal immár hagyományként
rendezték meg az Újévi Fogadást a Városházán a
város legnagyobb adózóinak és legfontosabb
partnereinek tiszteletére.
tott az előttünk álló évre Izsó
Gábor polgármesterrel, Dr.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Idén közel százan tették
tiszteletüket a rendezvényen.

A város alpolgármestere
köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat sok
területen épít a helyi vállalkozásokra, munkájukat, ahol
csak lehet, előnyben részesíti,
ezzel is segítve megmaradásukat. Kiemelte, hogy az

Vállalkozók és városi intézmények képviselői találkoztak a terített asztalok mellett.

Mintegy száz meghatározó
vállalkozás és cég, valamint
intézmények vezetője koccin-

Pálmai Tamás alpolgármesterrel és Tárnok Lászlóné
jegyzővel.

Inkubátorház építése jó döntésnek bizonyult, hiszen raktárkihasználtsága tavaly már

százszázalékos volt. Elmondta,
hogy Békésen a vállalkozásoknak különösen fontos szerepük
van, egyrészt mert munkát
teremtenek, másrészt eszmei
értéket is biztosítanak a lakosok számára. Hozzájárulnak
egy-egy civil kezdeményezéshez vagy nemes ügyeket szolgáló programok megvalósulásához. Az alpolgármester példaként említette a „Hétkrajcár” Hétvégi Gyermekélelmezési Programot, amely 2011ben indult, és helyi vállalkozásoknak is köszönhetően több
mint ötezer gyerek kapott
szombatonként meleg ételt.
Továbbá felhívta a figyelmet
az újjáéledő Dánfokra, a tavaly
bevezetett Békés Kártya példás eredményeire, és egyben
ösztönözte a megjelent vállalkozókat, hogy csatlakozzanak
a promócióhoz.
Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert követően Farkas Zoltán, Békés Megye Közgyűlésének elnöke köszöntötte a megjelenteket, és arra kérte a helyi
vállalkozókat, hogy munkájukkal továbbra is segítsék a
megye felzárkózását.

A megyék nem szűnnek meg
VÁLTOZÁS

Mucsi András: Területfejlesztési gócpont maradunk

Interjú Mucsi Andrással,
Békés Megye Közgyűlésének alelnökével.
– Hogyan változott meg a
megyei önkormányzatok feladatköre 2012-re, és mik a
várható további változások?
– Először is, le szeretném szögezni, hogy holmi mendemondákkal ellentétben nem szűnnek meg a megyei önkormányzatok. Békés megye több mint
800 éve Magyarország megyerendszerének térképén van, és a
Fidesz-KDNP kormány nem
kíván szakítani ezzel a tradíció-

val. Emellett viszont el kell
mondanom, hogy a megyei
önkormányzatok szerepköre
jelentősen átalakul, a jövőben a
területfejlesztés lesz a fő feladatuk. A megyei képviselő-testület azonban a továbbiakban is
megtárgyal minden, a megyét
érintő kérdést, így a megyében
élő választópolgárok hangja
ezen a fórumon is hallható lesz.
– Miképpen érintette ez a
változás a békési embereket,
elsősorban a korábbi megyei
fenntartású intézményekben
dolgozókat, ott tanulókat?

– A Fidesz-KDNP
kormányzat a megyei
önkormányzati reform
során állami irányítás
alá helyezte a volt
megyei önkormányzati intézményeket. Ennek megfelelően állami kézbe
került a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény és a Hajnal
István Szociális Otthon is.
Nem csak ennél a két intézménynél, hanem az egész
megyei intézményrendszer tekintetében is elmondható,
hogy a Békés Megyei Önkormányzat nagyon magas színvonalon látta el feladatát, szin-

te teljesen megújította
intézményrendszerét,
így magasra helyezte
a mércét. Éppen ezért
nyugodt szívvel
elvárhatjuk a
Békés megyei
emberek érdekében, hogy a
jövőben se történjen visszalépés ezeken a területeken, a két
intézménynek
továbbra
is
szolgálnia kell a város lakosságát. Nem várok komolyabb
változásokat, és nem gondolom, hogy érdemben érinti a
fenntartóváltás a két intézményben tanuló, dolgozó
embereket.
Békési Újság

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések: nem
kaptunk jelentést.
Elhunytak: Kónya Imre
(70 évesen), Mucsi István
(64, Tarhos), Kovács Sándor
Gábor (57), Kertész Zsófia
Erzsébet (74), özv. Nóvé Istvánné (89), Szenttornyay Éva
Klára (83), Nagy Endre (52,
Bélmegyer), özv. Gógán Sándorné (72), D. Varga Mihály

(77), Vas Jánosné (79), Rácz
Nándor (81), özv. Korcsok
Jánosné (91), Bereczki Mihályné (76), Csóti Sándor (57,
Bélmegyer).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Hasonló
Pálmai
Tamás

Nem olvastam még az
interneten keringő hasonló
gondolatokat tartalmazó
írásokat, amikor a tudatalattimból, mint vízből kiugró lezárt üres palack
bukkant, ugrott elő egy évszám: 1956. Akkor még –
esküvőjén épp csak túl –
szüleim gondolatában sem
léteztem talán, így a magyar történelem eme szomorú, mégis felemelő, dicső korszakáról csak családi
suttogásokból értesültem
előbb, s utóbbi ez irányú
valós ismereteimet sem igazán hivatalos forrásokból
szereztem. Most mégis ez
az évszám jutott azonnal
eszembe, amikor a Magyarország elleni összehangolt
pénzügyi-gazdasági támadással találkoztam.
Egy közismert író-politikus (akit jó elemzőnek tartok ugyan, de sajnos elég
gyakran számomra elfogadhatatlan következtetéseket
von le mindezekből) hasonló elmélkedéseket tett közzé. Szerinte – és bizony ezzel egyet lehet érteni – egykoron a tankok kellettek
leveretésünkhöz,
mára
megteszik ugyanezt a bankok, a globalizált tőke. Joggal kérdezhetnénk, hogy
mit számítunk mi magyarok – piciny pontjai a világnak –, ki a bánatot érdekelhet, ha felemeljük hangunk, ne adj Isten fejünk?
Nos, méretünket tekintve
valóban akár senkik is lehetnénk, de a példa, amit
mutattunk, a szembeszegülés, amit meg merészeltünk
próbálni, nem hagyható
megtorlás nélkül. Nem,
mert példánk ragadós lehet, és ezen felbátorodva
mások is bátorságot meríthetnek ebből, s omolhat a
jól kiépített szivattyú és
uralmi rendszer, mely világunkat mozgatja. Magyarország, annak kormánya
magyar mert lenni, és felvállalta a kereszténység értékeit. Szembefordult a liberalizmussal. Megbocsáthatatlan bűn. Le a diktátorral, le a nacionalista kormánnyal, ugatják a bércsahosok minden nyelven. Ha
ott maradunk, ahová minket szántak, végünk. Ha

szembemegyünk a széllel,
csatát veszthetünk – úgy
tűnik talán most is ez történik –, de a küzdelem még
tart, és messze a vége.
Új világrend kialakulásáról beszélünk nap, mint nap,
és gyökeres spirituális váltásról, s lehet, ismét mi,
magyarok vagyunk az első
pofonokat kapó előharcosai
egy értékeit sokkal jobban
megbecsülő és beosztó világnak, a hithez való visszatérésnek. Most azonban időt
kell nyerni és erőt gyűjteni,
azaz tárgyalni kell. Ha volt
nehéz helyzetben magyar
miniszterelnök, akkor ez az,
hisz épp saját nemzetének
jövőjével zsarolják. S e zsarolás kitűnő eszköze a mesterségesen létrehozott és
fenntartott „válság”.
Mindezekért most nekünk, a civil társadalom felelős tagjainak együtt kell
átvennünk a cselekvést és az
igaz szó kimondását. Egymás közt, a médiában és –
ha kell – az utcán is, mintegy levéve a terhet a sarokba
szorított vezetőink válláról.
Választáskor elég volt a
megjelenők kétharmada ahhoz, hogy végre valami változás elindulhasson. Most a
magyar társadalom határok
nélküli kétharmada is kellhet a sikerhez, a megmaradáshoz. Egy kollaboráns kisebbségtől eltekintve ez meg
is van potenciálisan. Csak rá
kell ébreszteni mindazokat,
akik ennek nincsenek még
tudatában. Most épp ez az
egyik legfontosabb dolgunk.
A képünkbe vágták a bűzös
mosogatórongyot. Kellemetlen, de nem baj. Ez lehet az
ébredésünk kezdetének elindítója. Sok mindent el lehet
velünk művelni. Egy darabig. Az elég volt ideje most
jött el. Most tényleg azonnal
kitűnik, kire lehet számítani,
s „kinek drágább rongy
élete, mint a haza becsülete”! Magunkra találásunk
mellett a körülöttünk,
közöttünk élő neoparaziták
napvilágra hozása is feladatunk. Oldalaktól függetlenül.
Székely János esztergombudapesti segédpüspök szavaival zárom e sorokat:
„Szerte a világban össztűz
alá vették hazánkat. Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A
valódi ok az, hogy hazánk
olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket
ma sokan lerombolni szeretnének.”
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A szeretet nevében segítenek
A Bibliában (Efézus 3:17-19) Pál apostol tudatja velünk,
hogy mennyire fontos az ember számára, hogy felismerje, elismerje és felfogja Isten határtalan szeretetét. A tudományos és
emberi gondolkodás nem tudja megérteni Krisztus szeretetét.
De hogy ez mégis megvalósulhasson az ember életében, Isten
jön a segítségünkre. Az Ő Szentlelke által tud és akar képessé
tenni minden embert, hogy felfogja nemcsak az emberi értelemmel, hanem az ember lelkével is az Isten feltétel nélküli
határtalan szeretetét. Talán még sohasem gondoltunk arra,
hogy azzal a kéréssel forduljunk oda a mindenható Istenhez,
hogy adja meg számunkra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk az Ő határtalan szeretetét. Mégis amennyire egyszerűnek
hangzik, annyira valósággá válhat.
A János evangéliuma (3:16) ezt mondja: „Mert úgy szerette
Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ha elhiszszük ezt az igazságot, nemcsak a jelenünket, de a jövőnket is
megváltoztatja. Közelebb kerülünk az Istenhez, és közelebb az
embertársainkhoz is. Mert csak ez a szeretet – amely megjelent
az Isten Fiában – képes ezt a változást elvégezni ma is bennünk, határok nélkül.
Krizsanyik Győző, lelkipásztor

MISSZIÓ

Imaházépítés, szociális patronálás békési központtal

gyarországon, a nyomorúság
mindig újratermelődik, ezért
nekik nem pusztán a javak
eljuttatása a céljuk, hanem

adományuk is célba talált,
megszámlálhatatlanul sok szegénynek juttatott szükségleteiknek megfelelő adományt országszerte, sőt a határokon túli
magyarok körében.
A Szeretetszolgálat vezetője,
Békési Endre kiemelte a békésiek összefogását, mások mellett a lapunkban is közzétett
felhívásra jelentkezők adomá-

Az építő követek szabadidejükben, önkéntes munkában
nyújtanak segítő kezet az
építkezéseknél, a csoportban
nyugdíjas, diák, építési szakember vagy csak pusztán lelkes segíteni vágyó is szerepel.
2011-ben 13 helyre jutottak el:
mások mellett Magyarországon, Erdélyben és Ukrajnában
cigány gyülekezetek istentisz-

Durkó Albert

Fábián Tamás

Békési Endre

ami mögötte van: a reménység, a békesség, az odafigyelés
felmutatása.
A 2009 végén alakult Szeretetszolgálat, amely nem csak
a romák felé nyújt segítséget,
tavaly körülbelül 2125 cipős
doboznyi adományt adott tovább rászorulóknak, szolgált
hajléktalanok, menekültek, árvaházak, gyermekjóléti intézmények lakói között. Kályha-

nyainak jelentőségét, melyet
sikerült a legszegényebbekhez
eljuttatni.
Az Építő Követek Misszió
szervezetten már több mint
egy évtizede végez építő szolgálatot. Számos imaház építésében, felújításában működtek közre ország- sőt Európaszerte, továbbá készen állnak
leégett vagy árvízkárt szenvedett épületek felújítására is.

teleti helyiségének építésén
segédkeztek.
Durkó Albert, a MPE Országos Cigánymissziója vezetője lapunknak a helyszínen
elmondta, hogy az év jól indul
szervezetük számára, hiszen
február elején megnyitják
missziói központjukat a Verseny utcán, ahol cigány módszertani és kutató intézetet is
indítanak.
Szegfű Katalin

A szokásoknak megfelelően évzáró összegzéssel
indította az új esztendőt a Magyar Pünkösdi Egyház
békési székhelyű Országos Cigánymissziója. Ennek
Szeretetszolgálata és az úgynevezett Építő Követek
Misszió egyaránt sok munkával teli évet zárt.
A Fonó épületében, a
Kegyelem Gyülekezet székhelyén megtartott rendezvényre
meghívták a partner segélyszervezetek képviselőit, az
adományozókat, a helyi és
megyei politikai élet vezetőit.
Utóbbiak nevében Mucsi
András, Békés Megye Közgyűlésének alelnöke gratulált,
és köszönte meg a Cigánymisszió munkatársainak 2011ben lelkiismeretesen végzett
munkáját. A munkatársakat
igei gondolataival Fábián
Tamás, a cigánymisszió helyettes vezetője buzdította,
hangsúlyozva, hogy a Szeretetszolgálathoz sokan fordulnak segítségért, gyakran olyanok, akik reménytelennek
tűnő helyzetükben utolsó reménységüket a szervezet nevében található „szeretetre”
helyezik. Elmondta továbbá,
hogy bármennyi szervezet is
küzd a szegénység ellen Ma-

A SZERZŐ FELVÉTELEI

SZERETET HATÁROK NÉLKÜL

Megjelenhet
a tarhonya
kiadvány

EURÓPAI CÉLKERESZTBEN
MAGYARORSZÁG
Az Európai Parlament hazánkról szóló vitájában
Budapest kritikusai szánalmas eredményt produkáltak: az
oktalan indulat tombolt a bírálókban az őrjöngő zöldbohóc Cohn-Bendittől a Dalos, Konrád és Kenedi urakra
hivatkozó Verhofstadtig.
Aki hallgatta a vitát, büszkeséggel gondolhatott a
magyar parlamentre: az EP alacsony színvonalú, nem
európai diskurzust folytatott rólunk. Orbán Viktornak
nem volt ellenfele, a rárontóknak nem is kellett érvekkel
válaszolnia, de bemutathatta, hogy Magyarország az EUt anno létrehozó Schumann keresztényi elveit vallja. Nem
véletlen, hogy a szocialisták és a liberálisok a néppártiakat
és a magyar ügyben a kettős mércével mérő Barroso vezette bizottságot ostorozva kétségbeesetten sürgették a teljes
alkotmányos rendszer felülvizsgálatát. A magyar kormány
példátlan választói felhatalmazáson alapuló határozott fellépése és a globális sajtóra és szervezetekre is komoly befolyással bíró gazdasági csoportok érdekeinek megsértése
miatt került a támadások kereszttüzébe.
A vitát követő hétvégén civilek által szervezett, kormányt támogató békés, jó hangulatú békemeneten közel
négyszázezren vettek részt Budapesten - fogalmazott közleményében a Belügyminisztérium. Emberemlékezet óta
ekkora tömeg még nem demonstrált a kormány és politikája mellett Magyarországon.

A Békési Múzeumbarátok
Köre a Békés Megyei Önkormányzat Ügyrendi, Mezőgazdasági, Környezetgazdálkodási és Turisztikai Bizottsága
„mecénási” keretéből 80.000
Ft támogatást kapott a 2011.
július 30-án tartott Tarhonyanapjukhoz kapcsolódó kiadványuk
nyomdaköltségének
részbeni fedezéséhez. B. Szűcs
Irén: Nehéz a meleg tarhonyát
fuvatlan enni – A tarhonya a
békési népéletben című kiadvány várhatóan ez év februárjában jelenik meg.

Kisállat és
díszmadár börze

DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat)
5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2.
Telefon: 66/411-270 • Mobil: 30/370 8516
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig

A Békési Piacfelügyelet tájékoztatása értelmében 2012ben is a hónapok első vasárnapján tartják a Kisállat- és
díszmadár börzét, valamint a
Bolhapiacot. A rendezvényekre 8-12 óra között várják a
vásárlókat és az árusokat.
A vásárok időpontjai tehát
idén: február 5., március 4.,
április 1., május 6., június 3.,
július 1., augusztus 5., szeptember 2., október 7., november 4., december 2.
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Köszönöm az érdeklődést…

alsós gyerekeket. Most negyedikes osztályom van. Imádom
őket, nehéz lesz a búcsúzás.
Sajnos, új első osztály indítá-

– Közélet?
– A közéletbeli szereplésem
visszafogottabb… A helyi
rádióban már 5 éve nem vállalok műsort, de a jó kapcsolat
megmaradt. Kissé elfáradtam,
de a szerelem nem múlt el.
Még rádiók állomáshangja is
lettem szerte az országban. A
Toronyt követte a megyei Juventus Rádió és az országos
reklámügynökség, na meg a

sának a lehetősége a jövőt illetően nem adatott meg, talán
majd két év múlva. De töretlen a pedagógiai munkámban
az elhivatottság, ehhez erőt ad
a szülők bizalma, a gyerekek
szeretete. Hit, szeretet, következetesség, ez az arc poétikám.

Békés TV. A rádiót bedarálta a
válság, a tévézés abbamaradt,
most reklámban utazom, de a
család és a tanítói hivatásom
az első. Néha azért megtalál
egy-egy műsorvezetői felkérés
(bálok, rendezvények, Madzagfalvi Napok), de egyre ritkábban, pedig ezek visszaidé-

Szerintem sokan ismerjük és kedveljük Arató
Tamást, ki a rádiós korszakában vált közkedvelt
emberré. Bár még ma is halljuk bársonyos, a hallgatót lágyan simogató hangját egy-egy reklámban,
de ezen kívül mintha „köddé vált volna”. Ez az
apropója a vele folytatott beszélgetésünknek.
– Legutóbbi beszélgetésünkkor még többet mozogtál
a város közéletében. Mostanság mintha csönd ölelne körül. Mi történt veled?
– Bizony nagyon sok víz
lefolyt azóta a Kettős-Körösön… Ha jól emlékszem, az
évekkel ezelőtti interjú címe
„Páratlan páros ” volt, ugyanis az akkori barátnőmmel
együtt mutattak be bennünket mint békési pedagógus
pár. Azóta a barátnőmből
Aratóné Petneházi Anita lett,
a feleségem. Maradtunk a pedagógusi pályán, és nem változtak lokálpatrióta érzéseink.
A média örök szerelem. Hogy
csend lenne körülöttem?! Talán otthon a négy fal közt, az
iskolában ugyanis van 23 „zajforrásom”, kis tanítványom.
– Maradtál a református
iskolában?
– Igen, a Szegediben érettségiztem 1996-ban, visszahívtak, és már 11 éve tanítok itt

zik számomra a régi idők
pezsgését. Viszont nemrég
nosztalgiából felcsaptam színésznek. Tavaly nyáron Gyulán a várban szerepeltem a történelmi falak között, egy 15.
századi Mátyás-históriában,
két békési kollégámmal, Petneházi Eszter sógornőmmel és
Farkas Ildikóval. Egy rendhagyó múzeumlátogatásról van
szó, amelynek során a vendégek úgy tekintették meg a
várat, hogy közben a társulat
szórakoztatta őket. A történet
írója és rendezője Pete László
Miklós sarkadi tanár volt.
Habár ezen a bizonyos nyáron
két mandulával kevesebb lettem, élménnyel és kultúrbarátokkal gazdagabb. Sőt
elkészült a színjáték filmváltozata, amely életem első filmrendezése is egyben. Köszönet
Veres Csongor barátomnak.
– Terveid, vágyaid a jövőre
nézve?
– Kifizetett autó- és lakáshitel, egy feleség, három gyerek, sok okos tanítvány és
sok-sok nevetés! Köszönöm az
érdeklődést! Hasonló jókat
kívánok minden olvasónak
2012-re!
Gugé
Következő interjúalanyunk
Guti Imre vállalkozó.

EL KELL DOBNI A CIGIT
A dohányosok körében végzett felmérés szerint az érintettek átlagosan 30 százalékának van vagy volt valamilyen,
a cigarettával összefüggésbe hozható egészségügyi problémája, és ez az arány az életkorral együtt jelentősen nő. A
füstölés következtében legtöbbjüknél valamilyen szív- és
érrendszeri betegség, COPD vagy asztma jelentkezett.
Habár a dohányosok teljesen tudatában vannak káros
szenvedélyük lehetséges negatív egészségügyi következményeinek, a cigaretta szövődményeként már kialakult
betegség hatására is csak mindössze 23 százalékuk szokott
le káros szenvedélyéről, míg további 56 százalékuk csökkentette az elszívott cigaretta mennyiségét. A leszokás
elmaradásának okaként a legtöbben az akaraterő hiányát,
a függőséget és a stresszt emelték ki. Az egészségügyi kockázatnál nyomósabb érv a leszokásban az anyagiak hiánya:
többen dobják el cigijüket – akár orvosi segítséget is
igénybe véve – amiatt, hogy drága ez a szenvedély, mint
saját egészségük védelme érdekében.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adó 1% – Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)

Emelkedtek az illetékek
VÁLTOZÁS

Az okmányhivatal lakossági tájékoztatója

A Békés Városi Polgármesteri Hivatal Okmányirodája
felhívja a tisztelt lakosok
figyelmét, hogy 2012. január 1jétől a közlekedési igazgatás
területén és az útlevél kiadásának vonatkozásában jogszabályi változások történtek.
Ennek értelmében a közlekedési igazgatás területén a
gépjármű
tulajdonjogának
megszerzéséhez kapcsolódó

illeték mértéke emelkedett. Az
illetéket a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban
feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye és a
jármű gyártástól számított kora
alapján kell meghatározni.
Az útlevél kiadásának vonatkozásában normál kiadás
esetén kétszeres alapilletéket
kell fizetni a korábbi érvényes
útlevél elvesztése, megrongá-

lódása, megsemmisülése, valamint a második magánútlevél kiadásakor. Magánútlevél soron kívüli, sürgősségi,
valamint azonnali eljárásában
történő igénylésénél változás
történt az illetékek mértékét
illetően.
Bővebb felvilágosításért forduljanak a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Okmányirodájához!

Emlékek eleink életéből
GALÉRIA

Átfogó és nívós kiállítás Békés múltjáról

A tárlat tárgyi emlékeken, történeti dokumentumokon, képeslap- és fotóemlékeken keresztül
igyekszik áttekinteni városunk
múltjának említett korszakát,
egészen a 20. század első néhány
évtizedéig. A tablók, tárgyak és
berendezett enteriőrök mások
mellett a paraszti és a polgári társadalom mindennapjaiba ad
betekintést, a gazdasági és ipari
viszonyokra, a kultúra és a szórakozás színtereire reflektál. Felvillantja a korszak nagy békési alakjainak életútját, a településszerke-

zet alakulását, az ármentesítésre
tett erőfeszítéseket és a Kossuthkultusz emlékeit is. A március
31-ig látogatható kiállítást B.
Szűcs Irén etnográfus és Nagy
Ildikó levéltáros rendezte. Sz. K.

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

FIZETETT HIRDETMÉNY

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én nyílt meg
a Galériában a Békés két évszázada az 1711-es
újjáüléstől kezdődően című tárlat, amely mintegy
összegzi a tavalyi jubileumi emlékévet.

A tárlat megtekintése hosszabb elmélyülést igényel.
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zőbb, mint az éves kártyáé.
A felhasználók kérésére
bizományos értékesítő partnereket kerestek, így a Kecske méti Gá bor Kulturális
Központ és Dánfoki Üdülőközpont mellett további 18

Február 1-től már 20 helyen lehet Békés Kártyát vásárolni, ára nem
változott.

mellé járó füzet 38 partnert
fog tartalmazni. Lesznek köztük régi és természetesen új
elfogadóhelyek is.
2012-ben bevezetik a Turista Békés Kártyát, amely elsősorban az idelátogatók igényeit szeretné kiszolgálni. A
turista kártya mindössze 1 hétig lesz érvényes, azonban
ugyanazokon a felhasználó
helyeken tudja majd használni
a gazdája, ahol a Békés Kártyát, valamint az ára is kedve-

he lyen lehet majd Bé kés
Kár tyát és Turista Békés
Kártyát vásárolni. A 2012-es
kártyák február 1-től lesznek
megvásárolhatók az árusítóhelyeken.
A kártya árát nem változtatták, 1.000 Ft-ért lehet „éves”
Békés Kártyát vásárolni, míg az
egy hetes Turista Békés Kártya
500 Ft-ba kerül. A kártya bevételeit a tavalyi évhez hasonlóan
a Dánfoki Üdülőközpont fejlesztéseire fordítja a város.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A BÉKÉS KÁRTYÁTÓL:
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik u. 23-25
e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu
web: http://www.bekesikultura.hu/bekes-kartya
Tel: +36-20/586-82-80

IMÁDSÁG

A város keresztyén gyülekezetei fogtak össze

Békés város keresztyén gyülekezetei hagyományosan jó
kapcsolatban
működnek
együtt a városért. Ennek egyik
megnyilvánulási formája az
ökumenikus imahét, amelyet
hagyományosan minden év
januárjának harmadik hetében
tartanak meg. Nem volt ez
másként idén sem, a református, katolikus, baptista és pünkösdi közösségek minden este
együtt imádkoztak. Hétfő este
a Tágas Tér Baptista Gyülekezet (szolgálattevő: Krizsanyik Győző), kedden a Drága
utcai pünkösdi gyülekezet
(Filó György), szerdán a Teleki
utcai baptista gyülekezet (Fehér Csaba), csütörtökön a re-

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Folytatás a címoldalról
Már most nagyon sokan keresik a 2012-es Békés Kártyát,
ami több újdonsággal fog szolgálni. A kibocsátó intézménynek sikerült bővíteni az elfogadóhelyek számát, a kártya

Ökumenikus imahét Békésen is

formátus egyház (Nagy József), pénteken a római katolikus közösség (Katona Gyula),

szombaton a Kegyelem Gyülekezet (dr. Vass Gergely) volt
a házigazda. A záró alkalomra

vasárnap a Teleki utcai baptista imaházban került sor, itt a
baptista és a református gyülekezet közös énekkara és D.
Nagy József pünkösdi lelkipásztor szolgált.
A hét közös elmélkedésének anyagát a lengyelországi
keresztyének állították össze.
A hét mottója Pál apostol első
korinthusi leveléből származik: „... mindnyájan el fogunk
változni”. A hét minden estéjének imatémája a keresztyének egysége volt, valamint
visszatérő kérdés volt az ország és a város helyzete, amelyért számos ember könyörgött az egyház Urához.
Mucsi András

Korszerűsödhetne a dánfoki tábor
PÁLYÁZAT

Román partner kell az európai uniós fejlesztéshez

Európai uniós pályázat benyújtását tervezik a BékésDánfoki Üdülőközpont korszerűsítése és szolgáltatásainak
kibővítse érdekében. Egy határon átnyúló pályázatról van
szó, melyhez a partnerséget
egy romániai település adná.
Sikeres pályázat esetén lehetővé
válna az üdülőközpont korszerűsítése biztonsági beléptetőrendszerrel, pénz jutna tematikus attrakciófejlesztésre, természetismereti erdei élménypark és vízi tanösvény létesítésére Dánfok területén. Míg

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS. KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

2012-ben is
Békés Kártya

nálunk a szabadidőcentrum
fejlődhet, addig a román félnél

egy régóta üresen álló vendégházat modernizálnának. A pro-

jektben elengedhetetlen a határon átnyúló hatás biztosítása,
ez jelenthet turisztikai és természetjáró csereprogramokat,
szakmai tanulmányutakat,
melynek célcsoportjai lehetnek
a békési iskolák és más intézmények – mondta el Izsó
Gábor polgármester.
A pályázható maximális
összeg másfélmillió euró, támogatási intenzitása magyar
oldalon 95 százalék, így Békésnek mindössze 5 százalékos önerővel kellene hozzájárulnia a beruházáshoz.


Óvoda felújítás és korszerűsítés pályázati pénzből
Kétszázmilliós uniós projektre tervez pályázatot
benyújtani Békés. A koncepció szerint az Ótemető utcai
Bóbita Integrált Tagóvoda
épületét újítanák fel és bőví-

tenék ki. Sorozatos szakmai
egyeztetések mentén elkészültek az elsődleges tervek
az új létesítményről. Ennek
alapján többek között kialakításra kerülhet egy lovas

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

Ház eladó nagy udvarral 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.
Békéscsabán 1,5 szobás, 43 m2-es, új
építésű igényes lakás eladó sürgősen.
Érd.: 30/49-58-420.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal
vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Békéscsaba, Kőrösi Csoma utcában
kertes ház eladó kisebb ház, hétvégi ház,
tanya beszámításával. Érd.: 20/97-25-902.
Az Ék utcában garázs eladó. 30/320-60-71.

INGATLAN
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/
324-74-24.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Összkomfortos családi ház sürgősen eladó
Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI 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: 2012 JANUÁR 31. KEDD 12 ÓRA.

foglalkozásra kiválóan használható területi egység az
udvarban, illetve egy többcélú terem. Utóbbi alkalmas
lenne arra, hogy különféle
összevont csoportos foglalko-

zásokat egy légtérben rendezzenek meg az óvodán
belül. A jelenlegi, igen korszerűtlen tornaszobát is felújítanák és egy mozgásfejlesztő szobával egészítenék

Apróhirdetések
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyeren parasztház eladó. Villany,
víz, fürdőszoba van. Gazdálkodásra alkalmas nagy udvar. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 20/541-90-11.
Parasztház (két szoba, fürdő, konyha, WC)
3 kvadrátos kerttel, gazdasági épületekkel,
garázzsal sürgősen eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érdeklődni: 30/ 430-38-80.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen, a belvárosban földszinti, egyszobás, erkélyes, egyedi mérőórás lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érdeklődni:
20/912-32-43.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 54
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érdeklődni:
30/30-65-304.
Eladó Békésen a Vásárszél utcán 1. emeleti egyszobás erkélyes lakás. Óvoda, iskola, bolt közelében. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 30/326-24-38.

Békésen, a Széchenyi tér 2-ben 2,5 szobás, II. emeleti, 65 m2-es, azonnal költözhető, világos lakás eladó 6,9 millió Ft-ért.
70/234-64-19.
Békéscsabán KIEG Abc-nél, 55 m2-es, téglaépítésű, egyedis, felújított lakás 7 millió
Ft-ért eladó. Őr u. 2. III/11. 20/37-70-400.

Tisztelt apróhirdetők!
Január 25-től kezdődően
a Békési Újságba szánt
apróhirdetéseiket
a Cerka papírbolt mellett
leadhatják a Fa-Kuckó
játékboltban is.
Maximális terjedelem: 15 szó.
Csak LAKOSSÁGI
apróhirdetéseket
teszünk közzé,
a vállalkozóknak
a hirdetésért fizetniük kell.

ki. Az eddig 75 gyereket befogadó és három csoportszobát magába foglaló intézményt a tervek szerint újabb
három csoportszobával bővítenék ki, ezzel duplájára

nőne az intézmény kapacitása. A tagóvoda épületének a
felújítására és bővítésére
mindössze ötszázalékos önerőt kellene biztosítania a
városnak.


Békésen háromszobás, két konyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.

Kacagógerlék eladók vagy bármire elcserélhetők. Érd.: 20/541-90-11.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Eladó vagy első emeleti tömblakásra
cserélhető egy teljesen felújított téglaház
fűthető garázzsal Dánfok vonzáskörzetében. Irányár: 12,8 millió Ft. Érdeklődni: 70/
67-83-155, csak hétvégén.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

KERT
Békés vonzáskörzetében szántóföldet veszek. Tel.: 30/433-79-89.
Békéshez közel termőföld eladó! Érd.:
20/97-25-902.
Eladó 1,5 hektár 38,80 AK szántóföld Tarhos külterületén, Féltőben. Tel.: 20/38739-79, 30/978-65-91.

ÁLLAT
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Eladó 1db 160 kg körüli hízó Muronyban.
Tel.: 70/27-36-699.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Felvételre keresünk elektronikai műszerészt változó munkaterületre „B” kategóriás jogosítvánnyal, erkölcsi bizonyítványnyal és alapfokú angol nyelvismerettel.
Tel.: 30/664-20-98.

EGYÉB
Traktor után való két fejes könnyű eke
eladó. Érd.: 70/21-00-861.
85 db (8,5 m2) Azzurro Primo téglaszínű
kimaradt betoncserép (180 Ft/db) és kb.
350 db bontott Bohn cserép (30 Ft/db)
eladó. Érd.: 30/426-25-25.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
és üstben főtt, házi főzésű besztercei szilvalekvár eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Sürgősen eladó Roche Accu Chek Active
vércukorszintmérő új állapotban, minimum 4000 Ft-ért. Érd.: 70/501-48-57,
egész nap.
28-as régi Csepel férfikerékpár újszerű állapotban eladó! Érd.: 20/943-41-13, 16
óra után.
Zanussi páraelszívó új állapotban eladó.
Nem használt. Minimum 4000 Ft-ért. Érd.:
70/501-48-57, egész nap.
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Diákok megyei színpadon
SZÍNJÁTSZÁS

Egy nyelvet beszélünk

Gimnazisták lesznek Ádámok és Évák

A békési diákok Seregi Zoltán rendező irányításával tanulják szerepeiket.

A Békés Megyei Jókai Színház a Magyar Dráma Napján,
tavaly szeptember 21-én indította el az Ádámok és Évák
Ünnepe című programot,
melynek lényege, hogy a megye
középiskolából jelentkező csapatok megtanulják, bepróbálják, majd előadják Madách
Imre: Az ember tragédiája

című művének egy-egy színét.
Ehhez minden jelentkező csoport egy-egy színész vagy rendező segítségét veheti igénybe.
A versenybe benevezett a kulturális központ drámapedagógiai szakköre is, a Szegedi Kis
István Református Gimnáziumot képviselve, Pocsaji Ildikó
igazgatóhelyettes vezetésével.

A jelentkező csapatok sorsoláson vettek részt, ahol elosztották egymás között Madách Imre: Az ember tragédiája című drámai költeményének színeit, melyeket
március végéig állítanak
színpadra, és a belőlük összeálló előadást áprilisban mutatják be a Jókai Színház
nagyszínpadán. A békési csapat a 7. színt – Konstantinápoly – kapta, mentoruk
pedig Seregi Zoltán rendező.
A drámapedagógiai szakkör hetente tartja foglalkozásait, mentoruk instrukcióinak
figyelembe vételével tanulják
szerepeiket.
A program a TÁMOP
3.2.11/10-1-2010-0055-ös pályázati projekt keretén be lül
valósul meg.

PLÁGIUM
Sokat hallunk manapság a médiában a
plágiumról egy bizonyos doktori disszertáció
kapcsán. De mi is az a plágium? Szellemi
alkotás részleges vagy teljes lemásolása és
saját néven való közlése. Maga a szó
Martialistól származik, aki remek „kismester” volt, szatirikus epigrammákat írt Nero
udvarában, majd Hispaniában. Mivel akkoriban nem volt szerzői jogi védelem, gyakran
emeltek át tehetségtelen firkászok részleteket a műveiből – ezt nem lopásnak, hanem
a tisztelet kifejezésének is tartották akkoriban, hasonlóan a mai posztmodern irodalomhoz. Erre a sorsra jutott költeményeit
Martialis olyan gyermekhez hasonlította, aki
emberrabló (plagiarius) fogságába esett. A
szó töve, a plaga a latinban is jövevényszó,
ógörögül hálót, mégpedig vadászhálót
jelent: ebbe hajtották bele a vadat, hogy dárdával ledöfjék. Mintegy tizenöt évszázadnyi

boldog lopkodás után jelent meg újra a plagizálás elítélése, Franciaországban, s onnan
került be a mi nyelvünkbe is, sőt igét is
képeztek belőle: plagizál. Vörösmarty verset is írt A plagiárius címmel.
Másolni azonban a tudományos életben
nem hogy nem szabad, hanem egyenesen
kötelező, éppen csak - lábjegyzetben, irodalomjegyzékben - hivatkozni kell a korábbi
kutatási eredményekre, hiszen az összes
ismeretet, amin a saját munka alapszik, nem
ismertethetjük újra. Az utóbbi időben az
egyetemek már nem csupán a disszertációkra, hanem a szakdolgozatokra is „ráeresztik”
a plágiumkereső programokat, amelyek
megmutatják a szövegegyezéseket, sőt az
egyezés arányát is. Mert a plagából (tudják:
vadászháló) nehéz szabadulni. Hacsak nem
párbajtőrrel.
Szilágyiné Szabó Ágnes

A Békési Kistérségi Iskola
2012/2013. tanévben induló első osztályai és tanítói
BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 28 – FEBRUÁR 9. KÖZÖTT
Február 1. szerda egész nap
Kecskeméti Emléknap. A programot részletesebben elolvashatják az 1. oldalon.
Város több pontján

Február 3. péntek 9-12 óráig
Egészségügyi nap az Aktív Ház idősek klubjában.
Bővebben olvashat a rendezvényről lapunk 3. oldalán.
Szabó Dezső u. 24.

Február 1-15.
Zöldülj! Fordulj! Szemléletformáló vándorkiállítás a Körösök Völgyében. Látogatható munkanapokon 8-16 óra között.
Kulturális központ

Február 3. péntek 17 órától
24 órás úszás a Békési Uszodában. A zavartalan
vendégforgalom ennek ideje alatt is biztosított.
Körösi Csoma Sándor u. 14.

Február 3. péntek 9:30
A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója által létrehozott Cigány Módszertani
és Kutató Központ átadása, egyben szakmai
konferencia. Eladó mások mellett Balog Zoltán
államtitkár.
Verseny u. 7.

HÉTVÉGE

A Békési Kistérségi Iskola 2012. szeptember elsejétől
6 első osztályos tanulócsoportot indít a táblázatban feltüntetett módon:

Február 4. szombat 13 óra
Kertbarát Kör évnyitó ebédje.
Dübögő étterem

Február 9. csütörtök 17:30
Fregolina Társastánc Klub tanulóinak féléves
bemutatója. Belépőjegy: 500 Ft.
Kulturális központ

Horváth Hajnalka valósága

FIZETETT HIRDETMÉNY

A békési alkotóművész
Horváth Hajnalka munkáiból nyílt kiállítás január 23án Békéscsabán, a Kossuth
tér 10. szám alatti Szlovák

Valamennyi osztály iskolaotthonos formában indul, valamint biztosítjuk a mindennapos testnevelést.
A sportiskolai osztályba (1.s) jelentkező
gyerekek számára alkalmassági- és orvosi vizsgálatot tartunk:
Időpont: 2012. február 15. (szerda) és
2012. február 29. (szerda)
(Kislányoknak 8.30-tól, kisfiúknak 10 órától.)
Helyszín: Székhelyintézmény orvosi szobája, valamint a sportcsarnok (Békés, Jantyik u. 21-25).

A leendő első osztályosok beíratásának
ideje és helye:
2012. március 20-21. (kedd-szerda) 8-16
óráig Agrárinnovációs Központ földszinti
nagyterme (volt Korona mozi, bejárat a
SPAR parkolója felől).
A beíráshoz szükséges iratok:
- a szülő személyi igazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ száma
- az óvodai szakvélemény az iskolaérettségről

A Békési Kistérségi Iskola szeretettel várja a leendő első évfolyamos gyermekeket!

Kultúra Házában. A „Valóságom” című tárlattal tisztelgett a megyeszékhely kulturális intézménye a Magyar
Kultúra Napja előtt. A tárla-

tot, amely február 17-ig tekinthető meg, Adorján Lászlóné művésztanár, a kiállító
alkotóművész egykori mestere nyitotta meg.
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A Békési FKC
tavaszi sorsolása

Népszerű az uszoda

NBIB-s tavaszi fordulók bajnoki mérkôzések

Körülbelül tízezerrel több látogatót vonzott 2011ben, működésének második teljes évében a
Békési Uszoda, mint egy évvel korábban. Tavaly
a látogatók száma ugyanis elérte az 52 ezret.

Február 11. szombat 12 óra
Csömör KSK – Békési FKC
Február 18. szombat 18 óra
Békési FKC – Hajdúböszörmény TE
Február 25. szombat Nyíregyháza KSK – Békési FKC
Március 3. szombat 18 óra
Békési FKC – Ceglédi KKSE
Március 10. szombat 18 óra Törökszentmiklós – Békési FKC
Március 17. szombat 18 óra
Békési FKC - Balassagyarmat
Március 24. szombat 17 óra
Ózdi KC - Békési FKC
Március 31. szombat 18 óra Békési FKC – Balmazújváros
Április 21. szombat 18 óra Hajdúnánás - Békési FKC
Április 28. szombat 18 óra Békési FKC – Eger Eszterházi SE
Május 6. vasárnap 18 óra Dabas Diego KC - Békési FKC

Horgász
szemmel
FEEDER ORSÓ

Május 12. szombat 18 óra Primera Mizse KC - Békési FKC
Május 19. szombat 18 óra Békési FKC – Gyöngyösi KK
A hazai mérkőzések helyszíne
a városi Sportcsarnok (Jantyik
u. 21-25.)
A felnőtt mérkőzések előtt,
16 órától az ifi csapatok játszanak.
Telefon/fax: 66/413-935. Email: bfkc@Internet-x.hu.
A Békési Újság a BFKC médiapartnere.

Gyulai focisiker
Békésen
GYAKORLÁS

Felkészülési torna ifiknek

Tizedik alkalommal, tíz csapat részvételével rendezte meg a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
valamint a Békési Futball Club a Békés-Körös Kupa ifjúsági teremlabdarúgó tornát. A jubileumi rendezvényen több nagynevű egyesület utánpótlás csapatai is képviseltették magukat.
Ennek köszönhetően rendkívül színvonalas mérkőzéseket
láthattak a kilátogatók.
Az U19-es korosztály számára a
békési Kecskeméti Gábor
Sportcsarnokban rendezett
labdarúgótorna országos viszonylatban is az
idei év első legnagyobb focieseménye volt.
Két csoportban küzdöttek a
résztvevő csapatok körmérkőzéses rendszerben. Az „A”csoportban a szlovákiai Dunaszerdahely, a Szegedi SZEOL, a
Békéscsabai Előre 1912 SE, a
Szarvasi FC valamint a Békés
„A” csapata. A „B” csoportban
a román I. ligás CF Liberty
Salonta, a Szolnoki Máv FC, a
Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia, a Békéscsabai Jamina SE
valamint a Békés „B” csapata
mérkőzött.
A hazaiak tehát minden ifjúsági labdarúgójának játéklehetőséget biztosítva két csapattal
vettek részt az idei jubileumi

ÚSZÁS

tornán. A békésiek a mérkőzéseiken több kapufát rúgtak,
mint gólt. Szoros mérkőzéseken legtöbbször csak döntetlenekre futotta a
fiúk erejéből.
Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ezt a
tornát a hazaiak
nem maguknak
rendezték.
A döntőben a Grosics
Akadémia a Dunaszerdahely
ellen 1-0-lás győzelmet aratva
nyerte meg a Békés-Körös Kupát. Harmadik a Békéscsabai
Előre, negyedik a Szolnok, ötödik a Szeged lett.
A két békési csapat csak a
nyolcadik és kilencedik helyet
csípte el. Azonban a gólkirály a
helyi Rácz Norbert lett (hetesekkel dőlt el a négy gólt szerző
játékosok között). A legjobb
mezőnyjátékosnak Győrfi Patrikot (Szolnoki Máv FC), legjobb kapusnak Dovalovsky Dominikot (Dunaszerdahely), és
legjobb hazai játékosnak Csikós
Sándort választották.

A kedvenc feeder botunkra
érdemes olyan orsót választani,
amely a finomszerelékes horgászat elvárásainak megfelel. Mivel finomszerelékes módszerről
van szó, a feeder orsó lényege,
hogy akadálymentesen fut a
dobról a zsinór: tehát a dob
pereme és dobja fémből legyen.
A másik fontos tényező a csésze áttétele. Ez maximum 5,2
legyen, különben a mechanika
nagyon megterhelődik, és rövid időn belül tönkremegy.
Minél nagyobb a dob mérete,
vagyis a dob pereme, annál
nagyobbat lehet dobni. A sekély dob nem igényel alátétzsinórt. Nagyon fontos, hogy a
fékrendszer finoman állítható
legyen. Azt már a horgásznak
kell eldöntenie, hogy első vagy
hátsó, esetleg nyeletőfékes orsót vesz. Azt ajánlom, amit kényelmesen tud kezelni. Az orsó
méretét a feeder bot erőssége
és a hossza határozza meg. A
kínálat bőséges, könnyen melléfoghatunk.
Sokan emlegetik a 100 méter körüli dobásokat. Nem
akarok senkit elkeseríteni, de
ezek csak álomhatárok. Speciális felszerelést és dobási technikát igényelnek, ráadásul a természet is befolyásoló tényező,
gondoljuk a szél hatásaira. Aki
tehát nagy dobásokat akar,
annak azt ajánlanám, hogy
minden esetben a botnak, az
orsónak és a zsinórnak a kímélése érdekében a legerősebb,
leghosszabb feeder botot és
csörlő nagyságú orsót szerezzen be. Szekerczés Sándor

A kedvezmények miatt nôtt a látogatottság

Perdi Tamás, az uszoda vezetője elmondta, hogy a tavalyi eredményességhez hozzájárult például a kedvezmények

nak rendszeres látogatóink, de
még a román határon túlról is
érkeznek visszatérő családok.
Persze a megvásárolt jegyek és

lalkozása, az iskolások úszásoktatása, és persze közkedvelt a
szauna, amelynek használata a
belépőjegy árában benne foglaltatik. Az uszoda jelenleg 12
alkalmazottat foglalkoztat.
Nyitva tartása, a belépőjegyek
és bérletek árai 2012-re nem
változtak. Jó hír, hogy érvényben maradt az a kedvezmény,

A Mikulás Kupán indult békési úszók edzőjükkel, Vass Gyulával.

körének bővülése. Az, hogy
július-augusztusban hétvégenként 300 Ft-os egységárú
jeggyel lehetett bejutni az
uszodába, illetve, hogy az év
utolsó heteiben is volt hasonló
akció. Ezekkel a kedvezményekkel olyanoknak is elérhetővé vált az uszoda, akik korábban anyagi okok miatt ki
sem próbálhatták az uszoda
szolgáltatásait.
Szintén növelte a vonzerőt a
külső termálmedence megnyitása, ugyanis annak üzemeltetése ugyancsak az uszoda feladata lett, a belépőt is
ott kell megvásárolni.
– Sok vidéki is megismerte és
megkedvelte a Békési Uszodát
– mondta el Perdi Tamás – így
Mezőberényből, Köröstarcsáról,
Bélmegyerről, Vésztőről van-

bérletek zöme, úgy 70-80 százaléka békési kezekbe kerül.
Meghonosodni látszik a babaúszás, az óvodások úszófog-

mely szerint minden hónap
utolsó vasárnapján bárki 300
Ft-os egységáron léphet be az
uszodába.
Szegfű Katalin

Formálódik az úszóegyesület
Több mint egy éve dolgozik békési gyerekekkel Vass Gyula, egykori válogatott mellúszó, úszóedző. A békéscsabai tréner az elmúlt hónapok alatt ötvenesre bővítette bázisát, azoknak a 5-12 éves gyerekeknek, lányoknak és fiúknak a körét, akik nem pusztán jól akarnak úszni,
hanem sportáguknak választották az úszást. Többen már túl vannak
életük első versenyén is. A békéscsabai Mikulás Kupán indult békési
úszók a középmezőnyben végeztek.
– Az úszás keménységet és kitartást igénylő, nem igazán látványsport,
de az előrelépéshez, a lelkesedés fenntartásához kellenek az ilyen sikerélmények– mondta el lapunknak Vass Gyula, aki az edzéseket igyekszik
játékokkal színesíteni. Hozzátette, a szülőkkel egyre többször beszélgetnek arról, hogy hivatalos sportegyesületet alakítsanak, ezzel egy teljesen
új sportág honosodhatna meg Békésen A gyerekek korcsoportjuk és
úszásban való jártasságuk szerint heti 2-3 edzésen vesznek részt.
A tréner a jövő terveiről elmondta továbbá, hogy szeretné, ha minél
többen jól megtanulnának úszni a városban, így idővel komoly bázisa
alakulhatna ki az úszósportnak. A Békési Uszoda akár kisebb versenyek lebonyolítására is alkalmas lehet.
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