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Az est fényét csak emelték
az ott megjelent díszvendé-
gek: Erdős Norbert ország-
gyűlési képviselő, alpolgár-
mester, Izsó Gábor polgár-
mester, dr. Heinerné dr. Kecs -
kés Aranka jegyzőasszony,
Far  kas Lászlóné a Békési Kis -
térségi 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 gondos-
kodott, természetesen ez alka-
lommal is felajánlásból. A csa-
ládias hangulatú mulatságot

ezen az estén 3 pár néptáncos
nyitotta meg, akik közül töb-
ben az iskolánk növendékei
voltak. A fiatalok Kalotaszegi,
Palatkai táncot és egy Ci -
gány verbunkot jártak el. A
fergeteges bemutatót a bálo-
zók vastapssal jutalmazták.
Ezután a vendégek jóízűen
fogyasztották el az ínycsiklan-
dó vacsorát, a sajttal, sonkával
töltött sertésszeletet vegyes
körettel, savanyúsággal, ami-
nek békési szilvapálinkával
ágyaztak meg. Vacsora után
táncra perdültek és hajnalig
abba sem hagyták csak a

pezsgős koccintásra éjfélkor,
meg az azt követő tombolahú-
zás idejére. Sok értékes nyere-
mény talált gazdára rövid idő
alatt azon vállalkozók, ma -
gán személyek és alapítványok
jóvoltából, akik a szívükre
hallgattak.

A bál bevétele ez alkalom-
mal is a Karacs Teréz Tagin -
tézmény „Diákjainkért” Ala -
pít vány számláját gyarapítot-
ta, amiből többek között a
nyári táborban résztvevő gyer -
mekek költségeit támogatja. 

Karacs Teréz Tagintézmény
tanulói és dolgozói

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

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 felaján-
lásaiért, valamint mindazoknak, akik nem vettek részt a bálon, de pártoló-
jegyek vásárlásával támogatták  alapítványunkat.

A „Tisztaság fél egészség”
című kiállítás március hatodi-
kai megnyitásakor Baligáné
Szűcs Irén, múzeumunk igaz-
gatója, a Nefelejcs Békési
Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület kitünte-
tésének egyik idei díjazottja
elmondta, hogy a tárlat az
1860-as évektől követi nyo-
mon a tisztálkodás eszközeit.
A paraszti, módosabb paraszt-
polgári, polgári és értelmiségi
rétegek egykori életét megele-
venítő tárgyak jórészt békési
gyűjtésből származnak, illetve
a múzeum tulajdonát képezik. 

Láthatók régi vízhordó edé-
nyek; a nagymosásnál használt,
mára teljesen kikopott, alig
ismert eszközök: mosóbor da,

sulykoló, mándorló. Megjelen -
nek a falakon és a vitrinekben
az 1920-as évektől népszerű
pipereszerek újsághirdetései.
Ebben az időben vál tották fel a
házi termékeket az iparilag
gyártott mosdó és szépítősze-
rek, a mosást-takarítást-vasa-
lást könnyítő eszközök. 

Részletesen ismertetik a
háziszappan készítés folyama-
tát, ilyen termékből több is
helyet kapott. Hasonlóan a
régebbinél régebbi vasalók-
hoz, mosakodó tálakhoz,
bajusz és hajvágó eszközök-
höz, kölnis üvegekhez, és a sor
még hosszasan folytatható.

A kiállítás külön egységét
képezik a textíliák. A különö-
sen gazdag dísztörölköző rész-

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

kinthető tárlat a tervek szerint
vándorútra kel, az első hely-
szín éppen Mezőberény lesz.

Sz. K.

Tisztálkodástörténeti kiállítás a Galériában
Tavaly nőnapon a régmúlt idők divatjával és szé-
pítkezésével 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 korábbiaknak meg-
felelően több pályázattal
fordul a Nefelejcs Egye -
sület az érdeklődő béké-
si közönséghez. Mivel a
rendezvény „kedvenc ál -
lata” a kecske, „kedvenc
növénye” a káposzta
lesz, ezért olyan mesék-
hez ír ki illusztráló pá -
lyázatot, amelyekben a kecske és/vagy a káposzta motívum
hangsúlyos. Korhatár nincsen, pályázhatnak egyének és cso-
portok is. A technika szabadon választható, de a síkban készí-
tett 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 idejé-
ben. 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, süte-
mény 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 elvin-
ni. A fődíj egy káposztasavanyításra alkalmas cserépedény. 

A kétnapos pünkösdi fesztivál, a III. Nefelejcs Vigalom
programjait részletesen közöljük későbbi lapszámainkban.

Meseillusztráló 
és főzési pályázat 

a Nefelejcs Vigalomra
A harmadik Nefelejcs Vigalom megrendezésére
készül a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyo -
mányőrző Közhasznú Egyesület. A kétnapos népi
fesztivál helyszíne ezúttal is a Durkó utcai Táj -
ház lesz, időpontja éppen Pünkösd hétvégéje,
május legvégén.

Fokozott ellenőrzés
Az utóbbi időben több esetben fordult elő a gyalogos-

átkelőhelyeken, 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 bizto-
sított, kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken a megengedett
sebesség túllépését továbbá a gépjárművezetők által elkö-
vetett egyéb szabálysértéseket is.

A Nefelejcs Békési Kul turális
és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület éves közgyűlését tart-
ja március 31-én, kedden 17
órai kezdettel, határozatképte-
lenség esetén 1730 órai kezdet-

tel. A közgyűlés helye: Dr.
Hepp F. Tagintézmény könyv-
tára (Békés, József Attila u. 12). 

A közgyűlés nyilvános, arra
minden érdeklődőt szeretettel
vár az egyesület.

Nefelejcs Közgyűlés



2 2009. március 25.

A kerékpározás előtt szak-
mai kerekasztal-beszélgetésre
kerül sor a városháza díszter-
mében, ahol Békés példájából
is tanulhatnak majd a szakma
képviselői és a megye azon
települései, amelyek fontos-
nak tartják a kerékpározást. A
megbeszélést régóta szorgal-
mazza mind Bodor Ádám a
Gaz dasági és Közlekedési Mi -
nisztérium volt Kerékpárügyi
Miniszteri Megbízottja, mind
a Közlekedésfejlesztési Koor -
dinációs Központ vezetője. 

Az út felavatásaként az Ady
u. 1. szám alatti helyszínről
indul majd a kerékpáros cso-
port Muronyba és vissza. A
résztvevők ajándékot kapnak
a táv teljesítése után. A ren-
dezvény pontos időpontjáról
és részletes programjáról a to -
vábbiakban tájékoztatjuk a

tisztelt lakosságot.
Ha Ön is szeretne részt ven  -

ni az eseményen, a Békési Új -
ságon kívül figyelje a Város házi
Krónikát, Békés város honlap-
ját, nézze a Békés Te levíziót,
hallgassa a Torony Rá diót, vagy
látogasson el a Békés Mátrix
oldalra, ahonnan megtudhatja
majd az eseménnyel kapcsola-
tos információkat.

Kerékpáros Nap Békésen
KERÉKPÁROZÓK, KERÉKPÁROZNI KEDVELŐK FIGYELEM!

A Kerékpárosbarát Békés a felújított 4644. számú
közút belterületi szakaszának és a megépült Békés-
Murony közti kerékpárút I. ütemének átadása al -
kalmából kerékpáros napot szervez. Az időjárás bi -
zonytalansága miatt még nincs kitűzve az esemény
pontos napja, előreláthatólag április második felé-
ben kerül megrendezésre a tavaszindító program. 

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

Míg megyénk kisebb-nagyobb
városai az elmúlt években komoly
fejlesztéseket hajtottak végre ter-
mál- illetve strandvizeik fejleszté-
sére, addig Békésen, a megye
negyedik legnagyobb településén,
több évtizedes várakozás után
idén márciusban kezdődött meg a
helyi fürdőfejlesztés első lépcsőfo-
kaként az uszoda építkezése. 

A 25x15 méteres úszómedence és a 8x15 méteres tanmeden-
ce, 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 vára-
kozást 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 csek-
keket rendel, melyet az érdeklődők a polgármesteri hivatal
portáján vehetnek át.  

Minden adományozó nevét egy díszkötésű emlékkönyv örö-
kíti 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 magánszemé-
lyek nevét, akik 10.000,- Ft vagy afeletti adománnyal járultak
hozzá a fürdőfejlesztéshez.

Közös helyi összefogással épül fel 
a Békési Uszoda!

Ö N  IS  TÁMO G ATH ATJA 
A  BÉ KÉ S I U S Z O D A É PÍTÉ S É T!

Magánszemé lyek adóbeva llásuk e lkész ítésekor 
szemé lyi jövede lemadójuk 1%-á t A „Békési

F ürdôért” Köza lapítvány részére  a jánlha tják fe l. 
A dószáma: 18386169-1-04

E gyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közala-
pítvány számlaszámára utalhatják pénzadományaikat. 

A z  alapítvány  számlaszáma: 
11998707-06278340-10000001 (E rs te B ank)

Békés Polgármesteri Hivatala 
lomtalanítási felhívása

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.

BBÉÉKKÉÉSS   VVÁÁRROOSS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLAN
HIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingat-
lanokat:

– 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 ingat-
lanokat:

– 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 ingat-
lanát:

– Békés, Kossuth u. 2. szám alatti (17 m2-es) üzlethe-
lyiséget.
A bérleti díj: 13.000 Ft/m2/év+(ÁFA)

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hi -
vatal Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz.,
36-os iroda).

Benyújtási határidő: 2009. április 15. (szerda) 18 óra.

Békés Város Önkormány-
zata március 18-án délelőtt
aláírta azt a támogatási szer-
ződést, amelyből Békés bel-
és külterületén fedett autó-
buszvárók fognak épülni. A
63 millió forintos vissza nem
térítendő támogatásból 49
sziget újulhat meg, ebből 41
szigeten fedett buszváró szol-
gálja majd a lakosok kényel-
mesebb tömegközlekedését.
Balogh László, a DARFÜ
(Dél-alföldi Regionális Fej -
lesztési Ügynökség) ügyveze-
tője és Izsó Gábor polgár-
mester aláírásukkal érvénye-
sítették a szerződést. Az ün -
nepélyes aláíráson részt vett
Varga Zoltán, a DARFT
(Dél-alföldi Regionális Fej -
lesztési Tanács) elnöke is. Bé -

kés megyéből még Békés -
csaba, Orosháza, Tótkomlós,

Dévaványa és Körösladány
pályázott sikeresen.

Megújulnak Békés buszvárói

Az oldal megjelenését 
Békés Város Önkormányzata támogatta.

Az aláírás pillanata. Balról Balogh László, a DARFÜ ügyvezetője, mel-
lette Izsó Gábor polgármester
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Tatárszentgyörgy – Olasz -
liszka és a többiek… Kér dések
és újabb és újabb kérdések.
Miért? A cigány-magyar konf-
liktus nem új keletű, mint tűz
a hegy gyomrában, már régen
fortyog, s kitörni kész. Fáj -
dalmas és nagyon nehéz, de
végre kinyíltak a kráterek és
elindult a lavina. Be kell is -
merni, csődöt mondtunk. Ci -
gány és magyar retteg és fél, s
ami borzasztó – egymástól fél.
Válság van. Gazdasági válság,
társadalmi válság, politikai
válság, kapcsolati válság. Ha
csak ezt néz zük, elég remény-
telen minden. Valahol ezt
olvastam: „A válság nem más,
mint ki kényszerített fejlődés”
Ezért örülök, mert végre elő-
jönnek a problémák, végre
foglalkozunk vele, s így esélye
is van annak, hogy megoldást
találunk. Ha valaki nem isme-
ri fel (el), hogy beteg, nem
keresi a gyógymódot sem.
Eddig a cigány-magyar kérdés
a szőnyeg alá volt seperve.
Voltak lelkiismeretet meg-
nyugtató in téz ke dések, szó-
noklatok, lát szat prog ramok,
de igazi gyógymód, megoldás
nem. Ma végre rádöbbenhe-
tünk arra, hogy beteg a társa-
dalmunk, beteg a kapcsolat-
rendszerünk, beteg a toleran-
ciánk, beteg a szeretetünk, el -
fogadásunk. Ma végre változ-
tatni lehet.

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

szágban különböző egyhá-
zakban, gyüle kezetekben, kb.
10 ezer meg tért, megválto-
zott életű ci gány van. A meg-
térés azt jelenti, hogy eddigi
életmódjától el fordulva Jézus
Krisztus hoz fordul, beismeri
bűneit, elveszett állapotát és
elfogadja Krisztus helyettesí-
tő halálát. Mindezért felsza-
badul a bűn következményé-
től, a haláltól és Jézus által
egy teljesen új életet kezd.
Ezt az életet már isteni segít-
séggel, tisztán, szabadon él -
he ti. Sok száz településen élő
cigány csoportok mondhat-
ják el, mit végzett Is ten ben-
nük a megtérés által. Életük
gyökeresen megváltozott. A
megtérés csodát tesz az em -
berek életében. Erre a megté-

résre van szüksége a ro mák -
nak, de a magyaroknak is. 

Heves megyében lévő ci -
gány gyülekezetünkkel tör-

tént, hogy egy támadás után a
romák félelemmel és bosszú-
vággyal telve gyülekeztek
botokkal, késekkel, vasrudak-
kal felfegyverkezve. A tömeg-
ben ott voltak a hívő cigá-
nyok is. Mielőtt elszabadultak
vol na az indulatok, a gyüleke-
zetvezető tanácsára né hányan
el kezdtek Istent dicsőítő éne-
ket énekelni és imádkozni.
Le győzték a félelmüket és
bíztak abban, aki ebben a
helyzetben segítségükre le -
het. A feldühödött tömeg las-
san le nyu go dott és késő éjsza-
kába nyúló istentiszteleti al -
ka lommá vált a gyülekezés. A
megbocsátás csodákra képes!
Bosszúval, haraggal semmit
nem ér el az ember, csupán
felszítja a parazsat, illetve szó

szerint tönkre teszi magát. 
Felhívjuk az egyházakat,

gyü lekezeteket, hívő embere -
ket, hogy nagypénteken tart-

sunk országos böjt és imana-
pot a magyar-cigány megbé-
kélésért, társadalmunk fel-
emelkedéséért. Ezen a napon
teljenek meg a templomok,
gyülekezeti termek, otthonok
imádkozó em berekkel, akik
szívükön viselik társadalmunk
helyzetét, ben ne pedig a ro -
ma-magyar viszonyt. 

Akik csatlakoznak e felhívás-
hoz, kérjük egy e-maillel jelez-
zék, milyen időpontban, kb.
hány résztvevővel fognak ima-
összejövetelt tartani. Az infor-
mációkat az info@remenyhir.
hu címre várjuk.

Durkó Albert, az EPK
Or szágos Cigány misszió 

valamint az Aliansz (Magyar
Evan gé liumi Szövetség) 

Roma Háló zatának vezetője 

Cigány sors – valamit tenni kell

Békés megyében Szele -
kovszky László már régi har-
cosa a kunhalmok védelmé-
nek. A sík vidékeken, különö-

sen szűkebb pátriánkban, az
Alföldön nagyon feltűnő je -
len ségek az itt-ott kiemelkedő
dombok, a kunhalmok. A
Nagykunságban halomnak, a
Kiskunságban hegynek, sző-
lőhegynek nevezik őket. Tény,
hogy hajdan legalább 40 ezer
db volt belőlük szerte az Al -
földön, de mára számuk né -
hány százra zsugorodott. Bé -
ké sen is több volt belőlük, de
már csak néhányat láthatunk

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

vagy a Táncsics (Berényi) út
északi végén két lakóházzal
beépített képződményre. Ere -
de tileg a Fekete-Körös partján
emelkedett a Vashalom, ame-
lyet azóta széthordtak, tetején
pedig ma egy lakóház van a
Vág és Szamos utca sarkán.
Az embereket mindig is érde-
kelte, hogy miként jöttek ezek
létre, mi volt a funkciójuk? 

A kunhalmokat a követke-
ző csoportokra oszthatjuk: 

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

jöttek létre. Hazánkban a
bronzkori lakódombok vannak
többségben. Ilyen a vésztő-
mágori halom is. A vízjárta te -
rületeken ezeken a nagy kiterje-
désű halmokon élt a lakosság. 

2. Kurgán vagy halomsír. A
rézkortól az Árpád-korig te -
metkezésre 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 legfiata-

labb típusról van szó, amely
egy vagy több település határ-
át jelölte. 

A halmoknak mindössze 4
százalékát tárták fel a régé-
szek, de nem kizárt, hogy az
el múlt évszázadok során
ama tőr „kincskeresők” már
ki fosztották nagy részüket. A
kunhalmok nagy részét befá-
sították, mezőgazdasági mű -
velés alá vonták, amely ered-
ményeként tönkrement a
domb egykori jellegzetes élő-
világa, és a szántásnak kö -
szönhetően eredeti magassá-
guk jelentősen lecsökkent.
Célunk, hogy a még meglevő-
ket megoltalmaz zuk a jövő-
nek, mert né hány éves mező-
gazdasági mű veléssel több
ezer éves kultúrkincset tehe-
tünk tönkre. Sze lekovszky
László mellett környékünkön
politikai síkon Ladó Balázs
megyei önkormányzati képvi-
selő vállalta fel a kunhalmok
védelmét. Cé lunk ezeknek a
feltérképezése, elbeszélgetés a
tulajdonosokkal, és a közeljö-
vőben egy békési kunhalom-
konferencia szervezése. 

Mucsi András,
történelem szakos tanár,

Kereszténydemokrata képviselő

A kunhalmok védelme

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 néha-
néha belénk hasított a tudat: cserbenhagytuk azokat, akik ide-
küldtek bennünket. De jóformán ez is csak akkor esett meg, ha
hazamentünk beszámolni választóinknak itteni életünkről.
Bevallhatjuk, rossz érzés volt nézni a barázdált arcokat, össze-
szorított szájakat, görcsbe rándult öklöket. Ilyenkor még fel-felvil-
lant, 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 szomszé-
doknak, 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 szavak-
ra, hogy szükség, gürizés, foltos ruha? Kiszorították őket új sza-
vaink: eszem-iszom, szunya, nyaralás, buli, stb. Ma már nincse-
nek 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 ország-
nak 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 nép-
nyúzó 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 min-
ket 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 meg-
tollasodtunk. 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.

Akikért a harang szól... (képünk illusztráció)

Kunhalom a Bartók utcában (a szerző felvétele)

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 ismer-
tette 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 tag-
ságot 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 ren-
des közgyűlését. Török Emília elnök megtartotta a szervezet
pénzügyi beszámolóját bevételekről és kiadásokról. Ezt követő-
en 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-ter-
vezetet, mely történeti, néprajzi, természettudományi előadások,
tanulmányi kirándulások, illetve a múzeum különféle rendezvé-
nyeibe való bekapcsolódásból tevődik össze. Döntöttek különfé-
le pályázati lehetőségekről is. 
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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, emel-
lett készítünk website-okat, vállaljuk a komplett online ügyinté-
zést, domain regisztrációt. Vannak megrendelőink Budapestről,
és más területekről is, ezért megtehetjük, hogy a békési vállalko-
zóknak kedvezményesen, az itteni jövedelmi viszonyokat figye-
lembe véve készítjük el az oldalukat. Kizárólag egyedi grafikájú,
minőségi honlapokat készítünk szabványos programozás mellett.

A Békési Újság honlapját ingyen készítjük el, ez mi ajánlot-
tuk 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 lap-
pal egy időben, vagy akár hamarabb felkerülnének rá a hírek,

tudósítások és más műfajú cik-
kek. A szerkesztőktől függően a
nyolcoldalas kétheti megjelenés-
hez képest még bővebb, még
aktuálisabb tartalmakat találhat-
nak itt az olvasók. Képgalériákat
alakíthatunk ki. Sok ötletünk
van, és az oldal néhány héten
belül elindulhat.

GURZÓ GYÖRGYNÉ (GUGÉ) ÉS GURZÓ ÁGNES:
– Valaki szalvétákat gyűjt, én pedig

embereket, emberi sorsokat „gyűjtök”.
Szeretek beszélgetni, embereket jobban
megismerni. Pedagógus lévén ez szak-
mai ártalom egyben. Nekem minden
interjú élmény, hiszen olyan sokszor
meglepődök, hogy ismerni vélt, hétköz-
napi emberek is milyen „titkokat” őriz-
nek, mennyi minden kiderül, ha kicsit
megkapargatjuk. Ha jól emlékszem
1995-ben kapcsolódtam a Békési Újság

munkájába, azóta gyűjtöm is a lapszámokat. Szinte teljes a kol-
lekció. Maximálisan kielégít az írás, szabadidős tevékenységnek,
hobbinak is nevezhetném. Néha novella vagy vers születik a tol-
lamból, az is megjelenhet a lapban vagy a Kalendáriumban, ez
külön öröm a számomra. Az enyém az élvezet, a lányom mun-
kája kevésbé élvezetes.

– Az én feladatom, anya papíron meg-
születő cikkeinek számítógépre vitele.
Egyre többet jelent nekem ez a „munka”,
inkább szórakozásnak tekintem. Jó tudni,
hogy részévé válok egy folyamatnak, ami-
nek a végén odakerül a békési lakosok asz-
talára a várva várt Békési Újság.

PAP ZSOLT TERMÉSZETVÉDŐ:
– Körülbelül két éve,

hogy átvettem a White
Club Élő Bolygó című
rovatát a Békési Újság-
ban, azóta számos cik-
kem jelent meg a ter-
mészet-, környezet-, és
állatvédelem témaköré-
ben. Nagyon fontosnak
tartom az ismeretter-
jesztést, mert azt gon-
dolom, 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 személye-
sen 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 tervezge-
tem a következő kiadványba szánt cikkemet, de erről bővebbet
egyelőre nem akarok elárulni. 

Régiek és újak együtt az olvasók érdekében

Ünnepelt a Békési Újság

Ahhoz, hogy a Békési Újság
kéthetente elkészüljön és min-
den békési háztartásba, továb-
bá Bélmegyer, Kamut, Murony
és Tarhos lakóihoz eljusson, leg-
alább 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 Alapít -
vány a segítőket, így köszönve
meg, hogy valamennyien hono-
rárium nélkül dolgoznak az

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

merete, hiszen jelen korunkban
egyáltalán nem gyakori, hogy
valaki önkéntes munkát végez-
zen, hosszú időn át, rendszere-
sen, nagy felelőséggel. 

A jó hangulatú esten az

ízletes vacsorát a jegyzetíró
háziorvos, Pálmai Tamás főz -
te. A tá nyérokba mások mel-
lett őzpörkölt és dámragu
került. A be szél getés még
hosszú órákig tartott.

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