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Tisztálkodástörténeti kiállítás a Galériában
Tavaly nőnapon a régmúlt idők divatjával és szépítkezésével foglalkozó kiállítás nyílt meg a
Galéria Kistermében, idén nőnapra időzítve a
tisztálkodással kapcsolatos tárlatot rendezett be
a Jantyik Mátyás Múzeum, valamint a Nefelejcs
Közhasznú Egyesület elnöke, Balog Gáborné.
A „Tisztaság fél egészség”
című kiállítás március hatodikai megnyitásakor Baligáné
Szűcs Irén, múzeumunk igazgatója, a Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület kitüntetésének egyik idei díjazottja
elmondta, hogy a tárlat az
1860-as évektől követi nyomon a tisztálkodás eszközeit.
A paraszti, módosabb parasztpolgári, polgári és értelmiségi
rétegek egykori életét megelevenítő tárgyak jórészt békési
gyűjtésből származnak, illetve
a múzeum tulajdonát képezik.
Láthatók régi vízhordó edények; a nagymosásnál használt,
mára teljesen kikopott, alig
ismert eszközök: mosóborda,

sulykoló, mándorló. Megjelennek a falakon és a vitrinekben
az 1920-as évektől népszerű
pipereszerek újsághirdetései.
Ebben az időben váltották fel a
házi termékeket az iparilag
gyártott mosdó és szépítőszerek, a mosást-takarítást-vasalást könnyítő eszközök.
Részletesen ismertetik a
háziszappan készítés folyamatát, ilyen termékből több is
helyet kapott. Hasonlóan a
régebbinél régebbi vasalókhoz, mosakodó tálakhoz,
bajusz és hajvágó eszközökhöz, kölnis üvegekhez, és a sor
még hosszasan folytatható.
A kiállítás külön egységét
képezik a textíliák. A különösen gazdag dísztörölköző rész-

A harmadik Nefelejcs Vigalom megrendezésére
készül a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. A kétnapos népi
fesztivál helyszíne ezúttal is a Durkó utcai Tájház lesz, időpontja éppen Pünkösd hétvégéje,
május legvégén.

leget a mezőberényi Orlai
Petrics Soma Múzeum kölcsönözte saját gyűjteményéből. A
Békésen május 9-ig megte-

kinthető tárlat a tervek szerint
vándorútra kel, az első helyszín éppen Mezőberény lesz.
Sz. K.

Csak a szívedre hallgass
Immár 11. jótékonysági bálját tartotta február 20án a Karacs Teréz tagintézmény a Dübögő éttermében. Az előző évekhez viszonyítva kevesebb
vendég tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt,
ám mégis sikeresnek mondhatjuk, hiszen a
törzsközönség most sem maradt otthon.

Az est fényét csak emelték
az ott megjelent díszvendégek: Erdős Norbert országgyűlési képviselő, alpolgármester, Izsó Gábor polgármester, dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzőasszony,
Farkas Lászlóné a Békési Kistérségi Iskola igazgatója, a

tagintézmények vezetői és Dr.
Okányi László a Diákjainkért
Alapítvány kuratóriumának
tagja. A jó hangulatról az est
folyamán végig, mint mindig,
a BIBUCZI együttes gondoskodott, természetesen ez alkalommal is felajánlásból. A családias hangulatú mulatságot

Meseillusztráló
és főzési pályázat
a Nefelejcs Vigalomra

ezen az estén 3 pár néptáncos
nyitotta meg, akik közül többen az iskolánk növendékei
voltak. A fiatalok Kalotaszegi,
Palatkai táncot és egy Cigányverbunkot jártak el. A
fergeteges bemutatót a bálozók vastapssal jutalmazták.
Ezután a vendégek jóízűen
fogyasztották el az ínycsiklandó vacsorát, a sajttal, sonkával
töltött sertésszeletet vegyes
körettel, savanyúsággal, aminek békési szilvapálinkával
ágyaztak meg. Vacsora után
táncra perdültek és hajnalig
abba sem hagyták csak a

pezsgős koccintásra éjfélkor,
meg az azt követő tombolahúzás idejére. Sok értékes nyeremény talált gazdára rövid idő
alatt azon vállalkozók, magánszemélyek és alapítványok
jóvoltából, akik a szívükre
hallgattak.
A bál bevétele ez alkalommal is a Karacs Teréz Tagintézmény „Diákjainkért” Alapítvány számláját gyarapította, amiből többek között a
nyári táborban résztvevő gyermekek költségeit támogatja.
Karacs Teréz Tagintézmény
tanulói és dolgozói

Köszönetet mondunk a következőknek: a BIBUCZI együttes, Püski
Sándor festőművész, Oláh Zoltán szülő, Horváth Hajnalka alkotóművész,
Drucker pékség, Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány, Békés Tv,
Békés Mátrix, Juhász Sándor, K&H Békési fiókja, Diákjainkért Alapítvány,
Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény, Budásné Kis Edit, Szerencsiné Szabó Anna,
Zabaglóné Váradi Margit, Dübögő Szálloda és Étterem, Juhász Zoltán-,
Sipaki István-, Lagzi János-, Nagy Lajos cukrászmesterek, Kovács István
vállalkozó, Szent Lázár Alapítvány, Lazarus Kft., Rehabil Kft., Karacs
Teréz tagintézmény valamennyi osztályának szülői munkaközössége, Seres
Ilona, Napraforgó Ajándékbolt, Elektric Áruház, Ildikó Ajándékbolt, Csapó
Pékség, Szfinx Esküvő és Ruhakölcsönző, Juhos és Társa Kft., Izsó Gábor,
Erdős Norbert, Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka, Pizzaház, Kenyeres Csaba
táncpedagógus, Kissné Balogh Mária, Szilágyi Ildikó, Bányai Judit, Durkó
Balázs, Szombati Miklós, Vas Zoltán, Váczi László és a Békés Taxi felajánlásaiért, valamint mindazoknak, akik nem vettek részt a bálon, de pártolójegyek vásárlásával támogatták alapítványunkat.

A korábbiaknak megfelelően több pályázattal
fordul a Nefelejcs Egyesület az érdeklődő békési közönséghez. Mivel a
rendezvény „kedvenc állata” a kecske, „kedvenc
növénye” a káposzta
lesz, ezért olyan mesékhez ír ki illusztráló pályázatot, amelyekben a kecske és/vagy a káposzta motívum
hangsúlyos. Korhatár nincsen, pályázhatnak egyének és csoportok is. A technika szabadon választható, de a síkban készített képek mérete nem lehet nagyobb A/3-asnál. A pályázató
nevén és a mű címén kívül teljes egészében mellékelni kell a
mesét is, melyhez az illusztráció elkészült. A pályamunkák
leadhatók május 22-ig a Tájházban, annak nyitvatartási idejében. A rajzokat a III. Nefelejcs Vigalmon kiállítják, a legjobbak
készítőit május 30-án, szombaton délután jutalmazzák.
A háziasszonyoknak, főzőcskéző uraknak főzőversenyt ír ki
az egyesület. Az ételekhez – ami lehet leves, egytálétel, sütemény vagy bármi egyéb - káposztát kell felhasználni. Mellé egy
jeligét kell tenni, a zsűri a pályázók nevének ismerte nélkül
dönt. Zsűrizésnél figyelembe veszik a terítést is. Az ételeket
május 31-én, vasárnap délig kell a helyszínre, a Tájházba elvinni. A fődíj egy káposztasavanyításra alkalmas cserépedény.
A kétnapos pünkösdi fesztivál, a III. Nefelejcs Vigalom
programjait részletesen közöljük későbbi lapszámainkban.

Nefelejcs Közgyűlés
A Nefelejcs Békési Kulturális
és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület éves közgyűlését tartja március 31-én, kedden 17
órai kezdettel, határozatképtelenség esetén 1730 órai kezdet-

tel. A közgyűlés helye: Dr.
Hepp F. Tagintézmény könyvtára (Békés, József Attila u. 12).
A közgyűlés nyilvános, arra
minden érdeklődőt szeretettel
vár az egyesület.

Fokozott ellenőrzés
Az utóbbi időben több esetben fordult elő a gyalogosátkelőhelyeken, illetve annak közvetlen közelében olyan
közúti közlekedési baleset amelynek sértettje gyalogos
volt. Az ilyen jellegű balesetek megelőzése érdekében a
rendőrség március 18-tól április 5-ig fokozottan ellenőrzi a
lakott területen található, fényjelző készülékkel nem biztosított, kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken a megengedett
sebesség túllépését továbbá a gépjárművezetők által elkövetett egyéb szabálysértéseket is.
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Kerékpáros Nap Békésen
KERÉKPÁROZÓK, KERÉKPÁROZNI KEDVELŐK FIGYELEM!

A Kerékpárosbarát Békés a felújított 4644. számú
közút belterületi szakaszának és a megépült BékésMurony közti kerékpárút I. ütemének átadása alkalmából kerékpáros napot szervez. Az időjárás bizonytalansága miatt még nincs kitűzve az esemény
pontos napja, előreláthatólag április második felében kerül megrendezésre a tavaszindító program.
A kerékpározás előtt szakmai kerekasztal-beszélgetésre
kerül sor a városháza dísztermében, ahol Békés példájából
is tanulhatnak majd a szakma
képviselői és a megye azon
települései, amelyek fontosnak tartják a kerékpározást. A
megbeszélést régóta szorgalmazza mind Bodor Ádám a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt Kerékpárügyi
Miniszteri Megbízottja, mind
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetője.

Az út felavatásaként az Ady
u. 1. szám alatti helyszínről
indul majd a kerékpáros csoport Muronyba és vissza. A
résztvevők ajándékot kapnak
a táv teljesítése után. A rendezvény pontos időpontjáról
és részletes programjáról a továbbiakban tájékoztatjuk a

A Békési Hulladékgyűjtő Kft. március 28-án végzi az
idei lomtalanítást.
Megkérjük a lakosokat, hogy feleslegessé vált tárgyaikat
csak ezen a napon reggel 7.30-ig helyezzék ki ingatlanaik elé.
Az oldal megjelenését
Békés Város Önkormányzata támogatta.

B É K É S V Á RO S

Békésen kedvelik a kerékpáros eseményeket. A szervezők 200–300
fő részvételére számítanak az április második felében megrendezésre kerülő Kerékpáros Napon.

tisztelt lakosságot.
Ha Ön is szeretne részt venni az eseményen, a Békési Újságon kívül figyelje a Városházi
Krónikát, Békés város honlapját, nézze a Békés Televíziót,
hallgassa a Torony Rádiót, vagy
látogasson el a Békés Mátrix
oldalra, ahonnan megtudhatja
majd az eseménnyel kapcsolatos információkat.

Közös helyi összefogással épül fel
a Békési Uszoda!
Míg megyénk kisebb-nagyobb
városai az elmúlt években komoly
fejlesztéseket hajtottak végre termál- illetve strandvizeik fejlesztésére, addig Békésen, a megye
negyedik legnagyobb településén,
több évtizedes várakozás után
idén márciusban kezdődött meg a
helyi fürdőfejlesztés első lépcsőfokaként az uszoda építkezése.

Ö N IS T Á MO G A T H A T JA
A B É K É S I U S Z O D A É P ÍT É S É T !
Ma gá nsz e mé lye k a dóbe va llá suk e lké sz íté se kor
sz e mé lyi jöve de le ma dójuk 1%-á t A „B é ké si
F ürdôé rt” K öz a la pítvá ny ré sz é re a já nlha tjá k fe l.
A d ó s z ám a: 18386169-1-04
E gyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közalapítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat.
A z alap ítv án y s z ám las z ám a:
11998707-06278340-10000001 (E rs te B an k )

A 25x15 méteres úszómedence és a 8x15 méteres tanmedence, illetve a szauna és egyéb kiszolgáló helységek (öltözők,
zuhanyzók, stb.) novemberben kerülnek átadásra.
A 2002-ben létrejött A „Békési Fürdőért” Közalapítvány
közelmúltban közzétett támogatási felhívására minden várakozást felülmúló megmozdulás szerveződött, már több mint
600.000,- Ft támogatás érkezett, melyet EZÚTON IS
KÖSZÖN A KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA! Az
óriási érdeklődésre tekintettel a közalapítvány további csekkeket rendel, melyet az érdeklődők a polgármesteri hivatal
portáján vehetnek át.
Minden adományozó nevét egy díszkötésű emlékkönyv örökíti meg. A vállalkozókat adományuk összege alapján arany,
ezüst és bronz fokozatba sorolják, míg a magánszemélyek nevét
10.000,- Ft támogatás felett nagyságrend szerint, 10.000,- Ft
támogatás alatt névsor szerint vezetik be az emlékkönyvbe,
mely az átadást követően a Békés Városi Könyvtárban lesz
kitéve közszemlére.
Az uszoda falán emléktábla örökíti meg azon vállalkozók
nevét, akik 50.000,- Ft vagy afeletti, illetve azon magánszemélyek nevét, akik 10.000,- Ft vagy afeletti adománnyal járultak
hozzá a fürdőfejlesztéshez.

Megújulnak Békés buszvárói
Békés Város Önkormányzata március 18-án délelőtt
aláírta azt a támogatási szerződést, amelyből Békés belés külterületén fedett autóbuszvárók fognak épülni. A
63 millió forintos vissza nem
térítendő támogatásból 49
sziget újulhat meg, ebből 41
szigeten fedett buszváró szolgálja majd a lakosok kényelmesebb tömegközlekedését.
Balogh László, a DARFÜ
(Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség) ügyvezetője és Izsó Gábor polgármester aláírásukkal érvényesítették a szerződést. Az ünnepélyes aláíráson részt vett
Varga Zoltán, a DARFT
(Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács) elnöke is. Bé-

Békés Polgármesteri Hivatala
lomtalanítási felhívása

Az aláírás pillanata. Balról Balogh László, a DARFÜ ügyvezetője, mellette Izsó Gábor polgármester

kés megyéből még Békéscsaba, Orosháza, Tótkomlós,

Dévaványa és Körösladány
pályázott sikeresen.

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLAN
HIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Fáy A. u. 11. III. 29. szám alatti 3 szobás,
71 m2-es, komfortos lakás.
Az induló vételár: 5.950.000 Ft.
– Békés, Daru u. 2. szám alatti ingatlan.
Az induló vételár: 3.850.000 Ft.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Karacs Teréz 5. 3/10. szám, 2 szobás, 60 m2-es,
komfortos lakás.
– Békés, Karacs Teréz 7. 1/4. szám, 2 szobás, 60 m2-es,
komfortos lakás.
– Békés, Karacs Teréz 7. 3/10. szám, 2 szobás, 60 m2-es,
komfortos lakás.
– Békés, Karacs Teréz 7. 4/13. szám, 2 szobás, 60 m2-es,
komfortos lakás.
A bérleti díj: 450 Ft/m2/hó.
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanát:
– Békés, Kossuth u. 2. szám alatti (17 m2-es) üzlethelyiséget.
A bérleti díj: 13.000 Ft/m2/év+(ÁFA)
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz.,
36-os iroda).
Benyújtási határidő: 2009. április 15. (szerda) 18 óra.
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Cigány sors – valamit tenni kell
Tatárszentgyörgy – Olaszliszka és a többiek… Kérdések
és újabb és újabb kérdések.
Miért? A cigány-magyar konfliktus nem új keletű, mint tűz
a hegy gyomrában, már régen
fortyog, s kitörni kész. Fájdalmas és nagyon nehéz, de
végre kinyíltak a kráterek és
elindult a lavina. Be kell ismerni, csődöt mondtunk. Cigány és magyar retteg és fél, s
ami borzasztó – egymástól fél.
Válság van. Gazdasági válság,
társadalmi válság, politikai
válság, kapcsolati válság. Ha
csak ezt nézzük, elég reménytelen minden. Valahol ezt
olvastam: „A válság nem más,
mint kikényszerített fejlődés”
Ezért örülök, mert végre előjönnek a problémák, végre
foglalkozunk vele, s így esélye
is van annak, hogy megoldást
találunk. Ha valaki nem ismeri fel (el), hogy beteg, nem
keresi a gyógymódot sem.
Eddig a cigány-magyar kérdés
a szőnyeg alá volt seperve.
Voltak lelkiismeretet megnyugtató intézkedések, szónoklatok, látszat programok,
de igazi gyógymód, megoldás
nem. Ma végre rádöbbenhetünk arra, hogy beteg a társadalmunk, beteg a kapcsolatrendszerünk, beteg a toleranciánk, beteg a szeretetünk, elfogadásunk. Ma végre változtatni lehet.

Meggyőződésem, hogy a
cigány – magyar kérdésre is
az evangélium ereje az egyetlen igazi megoldás. Az or-

résre van szüksége a romáknak, de a magyaroknak is.
Heves megyében lévő cigány gyülekezetünkkel tör-

szerint tönkre teszi magát.
Felhívjuk az egyházakat,
gyülekezeteket, hívő embereket, hogy nagypénteken tart-

Akikért a harang szól... (képünk illusztráció)

szágban különböző egyházakban, gyülekezetekben, kb.
10 ezer megtért, megváltozott életű cigány van. A megtérés azt jelenti, hogy eddigi
életmódjától elfordulva Jézus
Krisztushoz fordul, beismeri
bűneit, elveszett állapotát és
elfogadja Krisztus helyettesítő halálát. Mindezért felszabadul a bűn következményétől, a haláltól és Jézus által
egy teljesen új életet kezd.
Ezt az életet már isteni segítséggel, tisztán, szabadon élheti. Sok száz településen élő
cigány csoportok mondhatják el, mit végzett Isten bennük a megtérés által. Életük
gyökeresen megváltozott. A
megtérés csodát tesz az emberek életében. Erre a megté-

tént, hogy egy támadás után a
romák félelemmel és bosszúvággyal telve gyülekeztek
botokkal, késekkel, vasrudakkal felfegyverkezve. A tömegben ott voltak a hívő cigányok is. Mielőtt elszabadultak
volna az indulatok, a gyülekezetvezető tanácsára néhányan
elkezdtek Istent dicsőítő éneket énekelni és imádkozni.
Legyőzték a félelmüket és
bíztak abban, aki ebben a
helyzetben segítségükre lehet. A feldühödött tömeg lassan lenyugodott és késő éjszakába nyúló istentiszteleti alkalommá vált a gyülekezés. A
megbocsátás csodákra képes!
Bosszúval, haraggal semmit
nem ér el az ember, csupán
felszítja a parazsat, illetve szó

sunk országos böjt és imanapot a magyar-cigány megbékélésért, társadalmunk felemelkedéséért. Ezen a napon
teljenek meg a templomok,
gyülekezeti termek, otthonok
imádkozó emberekkel, akik
szívükön viselik társadalmunk
helyzetét, benne pedig a roma-magyar viszonyt.
Akik csatlakoznak e felhíváshoz, kérjük egy e-maillel jelezzék, milyen időpontban, kb.
hány résztvevővel fognak imaösszejövetelt tartani. Az információkat az info@remenyhir.
hu címre várjuk.
Durkó Albert, az EPK
Országos Cigánymisszió
valamint az Aliansz (Magyar
Evangéliumi Szövetség)
Roma Hálózatának vezetője

A kunhalmok védelme
Békés megyében Szelekovszky László már régi harcosa a kunhalmok védelmének. A sík vidékeken, különö-

a város belterületén. Utalnék
a Bartók Béla utcai, a 407. út
Békéscsabára vezető szakasza
melletti Bódisné halomra,

1. Tellek, azaz lakódombok.
Ezek olyan dombok, amelyek
elérhetik a 6-8 méteres magasságot is, és több ezer éve alatt

Kunhalom a Bartók utcában (a szerző felvétele)

sen szűkebb pátriánkban, az
Alföldön nagyon feltűnő jelenségek az itt-ott kiemelkedő
dombok, a kunhalmok. A
Nagykunságban halomnak, a
Kiskunságban hegynek, szőlőhegynek nevezik őket. Tény,
hogy hajdan legalább 40 ezer
db volt belőlük szerte az Alföldön, de mára számuk néhány százra zsugorodott. Békésen is több volt belőlük, de
már csak néhányat láthatunk

vagy a Táncsics (Berényi) út
északi végén két lakóházzal
beépített képződményre. Eredetileg a Fekete-Körös partján
emelkedett a Vashalom, amelyet azóta széthordtak, tetején
pedig ma egy lakóház van a
Vág és Szamos utca sarkán.
Az embereket mindig is érdekelte, hogy miként jöttek ezek
létre, mi volt a funkciójuk?
A kunhalmokat a következő csoportokra oszthatjuk:

jöttek létre. Hazánkban a
bronzkori lakódombok vannak
többségben. Ilyen a vésztőmágori halom is. A vízjárta területeken ezeken a nagy kiterjedésű halmokon élt a lakosság.
2. Kurgán vagy halomsír. A
rézkortól az Árpád-korig temetkezésre használták őket.
3. Őrhalom. Viszonylag kis
méretű domb, amelyet azért
emeltek, hogy az őrszemek
egymásnak tűzzel és füstjelek-

kel jelezzenek veszély esetén.
4. Határhalom. A legfiatalabb típusról van szó, amely
egy vagy több település határát jelölte.
A halmoknak mindössze 4
százalékát tárták fel a régészek, de nem kizárt, hogy az
elmúlt évszázadok során
amatőr „kincskeresők” már
kifosztották nagy részüket. A
kunhalmok nagy részét befásították, mezőgazdasági művelés alá vonták, amely eredményeként tönkrement a
domb egykori jellegzetes élővilága, és a szántásnak köszönhetően eredeti magasságuk jelentősen lecsökkent.
Célunk, hogy a még meglevőket megoltalmazzuk a jövőnek, mert néhány éves mezőgazdasági műveléssel több
ezer éves kultúrkincset tehetünk tönkre. Szelekovszky
László mellett környékünkön
politikai síkon Ladó Balázs
megyei önkormányzati képviselő vállalta fel a kunhalmok
védelmét. Célunk ezeknek a
feltérképezése, elbeszélgetés a
tulajdonosokkal, és a közeljövőben egy békési kunhalomkonferencia szervezése.
Mucsi András,
történelem szakos tanár,
Kereszténydemokrata képviselő

Egy mondat az őszödi nagy igazságbeszédből: Elfelejtettétek
már, milyen autófényezőnek lenni.
Igaz volt ez már akkor is, mikor elhangzott, hiszen jó pár éve
ültünk már kényelmes székükben, kaptuk a jó fizetést a szinte
határtalan költség-elszámolási lehetőségekkel. Egybehangzott ez a
régi bölcsesség is: A jót könnyű megszokni. Igaz, akkor még néhanéha belénk hasított a tudat: cserbenhagytuk azokat, akik ideküldtek bennünket. De jóformán ez is csak akkor esett meg, ha
hazamentünk beszámolni választóinknak itteni életünkről.
Bevallhatjuk, rossz érzés volt nézni a barázdált arcokat, összeszorított szájakat, görcsbe rándult öklöket. Ilyenkor még fel-felvillant, hogy mi is közülünk valók vagyunk, hogy korán reggel bele
kellett bújnunk az olajos munkaruhába, hogy az asszony meg a
gyerekek pénzért nyaggattak, hogy köszönnünk kellett az szomszédoknak, hogy velünk fényeztessék kocsijukat.
Na, mindezt tényleg könnyű volt elfelejteni. Meg is történt.
Akik pedig listáról kerültek be, a fenti kellemetlenségek jó része
alól mentesültek is.
Bizony igaz az a népi bölcsesség is, bölcs az idő a legjobb orvos.
Valóban áldás a felejtés! Melyikünk emlékszik még ilyen szavakra, hogy szükség, gürizés, foltos ruha? Kiszorították őket új szavaink: eszem-iszom, szunya, nyaralás, buli, stb. Ma már nincsenek lelki hasgatásaink. A bőr is megvastagodott a képünkön.
Lelkiismeret? Az meg micsoda, kezicsókolom?!
Manapság ugyan némely éhenkórász firkászok olyasmivel
akarják megzavarni ártatlan szendergésünket, hogy „az országnak harmada éhen gebed”, meg hogy „mit bánja sok törvényhozó,
hogy mint pusztul el szép fajunk”. Jártunk mi iskolába, kérem!
Tudjuk, hogy ilyeneket a proletárköltők mondtak a piszkos népnyúzó kapitalisták ellen a ködbevesző régiségben.
Ja, hogy most mi vagyunk a törvényhozók? Még hogy az éhezés
kiterjedtebb, mint bármikor korábban? Na és! Ha a bölcs nép minket ültetett ide, hadd szunyókálhassuk már végig a ciklusunkat! Ezt
ajánlja a szegfű szagú Ibolya is, meg az a kócos hajú hosszú fiú is.
Az is bolond, aki hamarabb kimegy a meleg kuckóból a hideg
műhelybe, mint ahogy kényszerítik rá! Nem is beszélve arról, hogy
az apró trükkök százaiból néhányat mi is ellestünk, azaz megtollasodtunk. Úgyhogy az autófényezés valóban végleg elfelejtve!
A karzatra ez a motyogás hallatszott fel az ülésteremből.
Juhász János
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

Nőnap
a Vasas nyugdíjasoknál
A Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas
Tagozata március 4-én tartotta nőnapi ünnepséggel összekötött
taggyűlését a Békési Nyugdíjasok Házában. Bene Ferenc a Vasas
Szövetség régió vezetője köszöntötte a nőket, majd a férfi tagok
egy csokor virággal kedveskedtek nő tagtársaiknak. Ezután
Körözsi Imre titkár tartott beszámolót a 2008-as évről, és ismertette az idei terveket. Köszöntötték a 80. életévét betöltött Váczi
Máriát és a 70. életévét betöltött Samu Istvánt, valamint a 60
éves Vasas tagságot elért Hornok Sándort és az 50 éves Vasas tagságot elért Balázs Imrénét és Oláh Árpádot. Végezetül néhány
szelet sütemény elfogyasztásával zárták a taggyűlést.

Új titkár
a múzeumbarátoknál
A Békési Múzeumbarátok Köre február 27-én tartotta évi rendes közgyűlését. Török Emília elnök megtartotta a szervezet
pénzügyi beszámolóját bevételekről és kiadásokról. Ezt követően Egri Tünde leköszönő titkár ismertette a Baráti Kör 2008. évi
eseményeit, rendezvényeit.
Egyhangú szavazással megválasztották a Múzeumbarátok
Baráti Köre új titkárát Bíró Mária személyében. Majd a tagság
ötletei, javaslatai alapján összeállították a 2009. évi program-tervezetet, mely történeti, néprajzi, természettudományi előadások,
tanulmányi kirándulások, illetve a múzeum különféle rendezvényeibe való bekapcsolódásból tevődik össze. Döntöttek különféle pályázati lehetőségekről is.
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Ünnepelt a Békési Újság

Lapunk munkatársainak és segítőinek egy része az évenkénti vacsora helyszínén a Nyugdíjasok Házában

Ahhoz, hogy a Békési Újság
kéthetente elkészüljön és minden békési háztartásba, továbbá Bélmegyer, Kamut, Murony
és Tarhos lakóihoz eljusson, legalább harminc-negyven ember

összehangolt munkájára van
szükség. Legnagyobb részük a
cikkek írói, továbbá szerkesztő,
tördelő, korrektor, nyomdász, a
terjesztésben közreműködők
dolgoznak ezért.

A munkatársaknak rendezett
idei vacsorán látta vendégül a
lapot kiadó Családért Alapítvány a segítőket, így köszönve
meg, hogy valamennyien honorárium nélkül dolgoznak az

olvasók érdekében, hogy minél
színesebb tartalmú, változatosabb, minden érdeklődési körű
és korosztályú személy elvárását
kielégítő Békési Újság jelenhessen meg. Ők a város élő lelkiis-

merete, hiszen jelen korunkban
egyáltalán nem gyakori, hogy
valaki önkéntes munkát végezzen, hosszú időn át, rendszeresen, nagy felelőséggel.
A jó hangulatú esten az

ízletes vacsorát a jegyzetíró
háziorvos, Pálmai Tamás főzte. A tányérokba mások mellett őzpörkölt és dámragu
került. A beszélgetés még
hosszú órákig tartott.

OROVECZ NORBERT ÉS NÁDASI JÁNOS,
A BÉKÉSI ÚJSÁG MOST KÉSZÜLŐ
ÚJ HONLAPJÁNAK KÉSZÍTŐI:
– Fiatal programozó cég a miénk, a NetEasySoft Kft. Öt-hat
éve vagyunk a piacon. Fő tevékenységünk a programozás, emellett készítünk website-okat, vállaljuk a komplett online ügyintézést, domain regisztrációt. Vannak megrendelőink Budapestről,
és más területekről is, ezért megtehetjük, hogy a békési vállalkozóknak kedvezményesen, az itteni jövedelmi viszonyokat figyelembe véve készítjük el az oldalukat. Kizárólag egyedi grafikájú,
minőségi honlapokat készítünk szabványos programozás mellett.
A Békési Újság honlapját ingyen készítjük el, ez mi ajánlottuk fel, azért mert békésiek vagyunk, itt élünk, és fontosnak
tartjuk a nyomtatott sajtó online megjelenését. Úgy képzeljük
el, hogy egy hírportálszerű oldal lesz, hogy a kinyomtatott lappal egy időben, vagy akár hamarabb felkerülnének rá a hírek,
tudósítások és más műfajú cikkek. A szerkesztőktől függően a
nyolcoldalas kétheti megjelenéshez képest még bővebb, még
aktuálisabb tartalmakat találhatnak itt az olvasók. Képgalériákat
alakíthatunk ki. Sok ötletünk
van, és az oldal néhány héten
belül elindulhat.

GURZÓ GYÖRGYNÉ (GUGÉ) ÉS GURZÓ ÁGNES:

PAP ZSOLT TERMÉSZETVÉDŐ:

– Valaki szalvétákat gyűjt, én pedig
embereket, emberi sorsokat „gyűjtök”.
Szeretek beszélgetni, embereket jobban
megismerni. Pedagógus lévén ez szakmai ártalom egyben. Nekem minden
interjú élmény, hiszen olyan sokszor
meglepődök, hogy ismerni vélt, hétköznapi emberek is milyen „titkokat” őriznek, mennyi minden kiderül, ha kicsit
megkapargatjuk. Ha jól emlékszem
1995-ben kapcsolódtam a Békési Újság
munkájába, azóta gyűjtöm is a lapszámokat. Szinte teljes a kollekció. Maximálisan kielégít az írás, szabadidős tevékenységnek,
hobbinak is nevezhetném. Néha novella vagy vers születik a tollamból, az is megjelenhet a lapban vagy a Kalendáriumban, ez
külön öröm a számomra. Az enyém az élvezet, a lányom munkája kevésbé élvezetes.
– Az én feladatom, anya papíron megszülető cikkeinek számítógépre vitele.
Egyre többet jelent nekem ez a „munka”,
inkább szórakozásnak tekintem. Jó tudni,
hogy részévé válok egy folyamatnak, aminek a végén odakerül a békési lakosok asztalára a várva várt Békési Újság.

– Körülbelül két éve,
hogy átvettem a White
Club Élő Bolygó című
rovatát a Békési Újságban, azóta számos cikkem jelent meg a természet-, környezet-, és
állatvédelem témakörében. Nagyon fontosnak
tartom az ismeretterjesztést, mert azt gondolom, hogy ha nem is egyik napról a másikra, de lassan és
fokozatosan a látásmód alakítható. Erre fogékonyak az olvasók,
hiszen maguk is látják, milyen sok problémás ügy előkerül.
Ezekre kell ráirányítani az emberek figyelmét, olykor bátran,
szókimondó módon. A gyerekek különösen érdeklődőek, főleg
ha állatvédelemről van szó.
A cikkek nemcsak a megírt témáknak, de nekem személyesen is ismertséget hoztak. Sokan megismernek, számos jelzést
kapok, például a Harold kutyáról írt cikknek komoly utóélete
volt. Öröm számomra, hogy a Békési Újság Kalendáriumába is
írhatok, mindig valami újat szeretnék „behozni”. Már tervezgetem a következő kiadványba szánt cikkemet, de erről bővebbet
egyelőre nem akarok elárulni.
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Régiek és újak együtt az olvasók érdekében

