
Az előző lapszámunk óta
eltelt időben megünnepeltük a
karácsonyt, és megkezdtük a
2013-as esztendőt. Lapunk
munkatársai pihenéssel töltöt-
ték az év végét, így megújult
erővel indulunk neki a munká-
nak az új évben, azzal a céllal,
hogy idén is a lehető legtelje-
sebb képet nyújtsunk önöknek
a Békésen történtekről. Így
ebben a lapszámban hangsúlyt
kap a különféle közigazgatási
átszervezések helyi hatása,
például a járási hivatal felállítá-
sa, valamint a kutyachipezésről
fejtik ki a véleményüket az
állatvédők. Olvashatnak arról,
hogy újfent ke rékpárosbarát
címet kapott városunk, és
hogy nyert az a pályázat,
amellyel a vezetés mások mel-
lett a meglévő kerékpárút-háló-
zatot szeretné felújítani és a
hiányzó szakaszokat kiépíteni.
Írunk a soha nem látott sikert
hozott cipős doboz-gyűjtőak-
cióról, valamint lapunk munka-
társának rangos irodalmi elis-
meréséről. Jó hír, hogy idén is
ingyenes apróhirdetési rovattal
állunk olvasóink rendelkezésé-
re. Jó olvasgatást kívánunk!
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Milyen évre számít
2013-ban? 

59%
Rosszabbra, 
mint 2012. 

22%
Csak jobb jöhet, mint 2012. 

19%
Ugyanolyanra,
mint 2012. 

Az összes belépőjegy jó
előre elkelt a január 5-én meg-
tartott Újévi Hangversenyre,
melynek házigazdája idén is a
Békés Városi Ifjúsági Fúvós -
zenekar, helyszíne a Kecs -
keméti Gábor Kulturális Köz -
pont volt. Izsó Gábor polgár-
mester nyitóbeszédében azt
hangsúlyozta, hogy a koncert-
re a zene szeretete és az
együttlét öröme vonzza az
érdeklődőket, de azért is eljön-
nek a békésiek, mert maguké-
nak érzik a várost. 

A hangverseny elején –
immár másodszor - fellépett a
fúvószenekar kamaraegyütte-

se, amely a nemrég elmúlt
karácsonyt idézte a Jingle
Bells című számmal. A nagy-
zenekar idei műsorában kép-
zeletbeli utazást tett a világ
körül, felidézve a különböző
kontinensek országainak ze -
né jét. Magyarországról, sőt
Békésről indulva a Zenei
Napokhoz kötődő Szokolay
Sándor Fanfárját hallhattuk.
Majd Erkel Ferenc Palotását
játszották el, közben az újévi
koncerten először fellépő
Belencéres Néptáncegyüttes
produkcióját láthattuk. A cse-
hek polkája, az osztrákok
bécsi keringője, az olaszok

egyik szerelmes dala, a franci-
ák sanzonja és egy skót nép-
dal sem maradt ki a sorból.
Svédországból a híres Europe
együttes dala, a Final Count -
down szerzett örömet, majd
áthajózva az Atlanti-Óceánon
Amerikába, az ismert New
York, New York című dalt
énekelte Molnár Kati. El -
hangzott a Macskák című
musicalből az Éjfél című zene-
szám, melyre a Kenyeres
Csaba által vezetett Fregolina
Társastánc Klub tagjai tán-
coltak. Az 1985-ös Africa Live
Aid koncert sikerszámát
három helyi énekes tehetség,

Molnár Kati, Rácz Renáta és
Csordás Ákos énekelte. A kon-
cert tetőpontján, visszatérve a
képzeletbeli utazásról Ma -
gyar országra, a népszerű Ra -
deczky-indulót élvezhette a
közönség, melyben – akárcsak
több zenemű alatt – a békés-
csabai Grácia Mazsorett cso -
port működött közre. 

Az ün nepi előadás végén
Dr. Pálmai Tamás alpolgár-
mester pohárköszöntőjében
az optimizmusról, derűről és
az összetartozás erejéről szólt,
amelynek jellemeznie kell
bennünket 2013-ban is.

Zsombok Imre

B.Ú.É.K. Békés 2013
Rengetegen voltak fúvószenekarunk újévi hangversenyén

Teljes teltház volt az Újévi Hangversenyen. A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar mellett szólóénekesek, néptáncosok és mazsorettek is felléptek.
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Dr. Csarnai Judit
a megbízott
járási vezető

174 vidéki kollégájával egy
időben tette le a hivatali esküt
a fővárosban rendezett ünnep-
ségen dr. Csarnai Judit is, a
Békési Járási Hivatal megbí-
zott vezetője. A mindössze 30
esztendős szakember jogász és
közgazdász diplomával is ren-
delkezik. Korábban a Békési
Kistérségi Iroda jogi referen-
seként, majd Békés Város
Pol gár mesteri Hivatalának
Ható sági Osztály vezetőjeként
dolgozott. 2011-től mostani
kinevezéséig a Békés Megyei
Ön kor mányzat aljegyzői tiszt-
ségét töltötte be. 

A Békés Megyei Kormány -
hi vatal Békési Járási Hivatala
a Kossuth utca 3. szám alatt
(volt Agrár-innovációs Köz -
pont) kezdte meg munkáját.
Január elsejével ott intézik a
gyámhivatali ügyeket és a szo-
ciális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény hatálya alá tartozó
ellátások ügyeit (alanyi jogú
ápolási díj és fokozott ápolási
szükségletre tekintettel meg-
állapított ápolási díj, alanyi és
normatív jogcímen megállapí-
tott közgyógyellátás, idősko-
rúak járadéka, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult-
ság). Szintén a Békési Járási
Hi vatal látja el az okmányiro-
dai feladatokat, amelyek hely-
színe változatlanul a Petőfi u.
2. szám alatti épület. A járás
to vábbi települései: Bélme -
gyer, Kamut, Köröstarcsa,
Mező be rény, Murony, Tarhos.

Lapunk elé…

Csaknem 289 millió forint
vissza nem térítendő pályázati
támogatást nyert Békés tu -
risztikai attrakciók és szolgál-
tatások fejlesztésre - tudtunk
meg Izsó Gábor polgármes-
tertől. A megítélt támogatás-
ból lehetőség nyílik a belváro-
si kerékpárút hiányzó elemei-
nek kiépítésére és a már meg-
lévők korszerűsítésre, felújítá-
sára. A „Békés Bringa” elne-
vezésű projekt kiemelt célja a

dánfoki üdülőterület kerékpá-
ros hálózatba való bekötése.
Ennek során kerékpáros pihe-
nőhelyek megépítésre kerül
sor bel- és külterületen egya-
ránt, valamint egy KRESZ
pályát is létrehoznának Dán -
fokon. Ezek mellett szabadté-
ri főzőhelyet is kialakítanak,
és jurtákkal színesítik a
komplexum szolgáltatásait. 

Továbbá sor kerül az Ó-
Fekete-Körös híd restaurálá-

sára is, melynek maradványai-
ra még 2010-ben bukkantak
felújítási munkálatokat végző
szakemberek. A nagyszabású
beruházás rendkívül kedvező
feltételeket teremt, hiszen
száz százalékos támogatottsá-
gú, így városi önerőt nem igé-
nyelnek a fejlesztések. Békés
kerékpáros turisztikai fejlesz-
tése összesen 288,9 millió
forint uniós forrásból valósul
meg a közeljövőben.
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Felújítják a kerékpárutakat
Közel 300 milliót nyert turizmusfejlesztésre a város A kiadó Családért Alapít vány nagy örömé-

re idén is számos békési család otthonában
került a karácsonyfa alá a Békési Kalen -
dárium, valamint a vele egy időben kiadott
cikkgyűjteményes kiadványunk. A tavaly  de -
cem ber derekán kiadott könyvek igen népsze-
rűek az olvasók körében, és máris számos elis-
merést, köszönő levelet kaptunk értünk. A
nyolcadik alkalommal kiadott, helyi szerzők-
nek publikálási lehetőséget biztosító, lokál-
patrióta szellemiségű Kalendáriummal együtt
vagy önállóan is megvásárolható a Beszélő
házak – épített értékeink sorozatunk eddig meg-
jelent cikkeit – kibővített képanyaggal – egy-
befoglaló, és az Egy nyelvet beszélünk címmel

évek óta közölt anyanyelvi rovat csaknem
minden írását tartalmazó kiadványunk. A
könyvek korlátozott példányszámban partne-
reinknél még kaphatók. 

Könyveink a karácsonyfa alatt



A főtéren lévő plébánia épülete városképi
szempontból a figyelemre méltó házaink közé
tartozik. Az 1700-as évek végén épült papla-
kás többszöri átalakítás után a XX. század ele-
jére nyerte el mai formáját. A falon tábla hir-
deti, hogy 1882-83-ban ebben a házban élt
mint segédlelkész Ka -
rácsonyi Já nos, a Ma -
gyar Tu do mányos
Aka démia tagja, Bé -
kés vármegye törté -
net írója. Az idős béké-
siek még emlékezhet-
nek Ba ra bás György
esperesre, aki több
mint negyven éven át
szolgálta egyházát, Istent és a híveket. Han -
zély Lajos dr. kamarás úr is a nagy mű veltsé-
gű, tudós papokat képviselte. Hallatlan ud va-
riasságát mutatta, hogy mindig kalaplevéve
köszönt, mosolygós tekintetéből áradt, hogy ő
megéli Krisztus örömét, békességét. A szere-
tetet. Anyanyelvi szinten beszélt németül.

A békési római katolikus plébánia épülete,
az utcasorban álló nyeregtetős ház L-alakú,

kilenc ablakkal néz a főtérre, tehát 9 tenge-
lyes. Az utcafronti homlokzat lábazati pár-
kányban végződik. Az ablakok fölött vonal-
díszítéseket figyelhetünk meg. A folyosóra
belépve az 1800-as évek hangulata fogad. 

Mikor legutóbb itt jártam, a folyosó hátsó
részén még az eredeti
laptégla-burkolatot
láthattam. A szobá-
ban lévő csempekály-
ha művészi ízléssel ké -
szült. Az 1970-es évek
elején el akarták bon-
tani a plébániát, hogy
modernebbet épít se-
nek helyette. Hála

Istennek, ez az elképzelés ma már fel sem
merül. A Békési Városvédő és -Szépítő Egye -
sület a ház homlokzatának megőrzéséért
emléktáblát adományozott, melyet a plébá-
nia épületén megtalálunk. 

A tömegében és arányaiban jellegzetes
kis városi építmény városképi szempontból
mindenféleképpen értéket képvisel, védelme
indokolt.                 Bíró György, városvédő

2 2013. január 16.

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Több olvasónk kérdésére
közöljük, hogy a közelmúltban
megjelent cikkgyűjteményes
kiadványunk a teljes sorozatot
tartalmazza, amely Bíró
György tollából Beszélő házak –
épített értékeink (1711-2011)
címmel az elmúlt két évben a
Családért Ala pítvány kiadásá-
ban megjelenő Békési Újság -
ban közzétettünk. Mind a 48
cikket kínáljuk önöknek gaz-
dag (a lapban megjelentette-

tekhez képest jelentősen kibő-
vített) képanyaggal egybe
össze gyűjtve és minőségi pa -
pírra nyomtatva.

Mivel a városban ezeken kí -
vül is vannak még beszélő há -
zak, vagyis építészeti és város-
történeti szempontból értékes
épületek, amelyek üzennek a
mai lakóknak is, a sorozatot az
új esztendőben is folytatjuk.
Megszokott helyén, itt a 2.
oldalon a jövőben is megtalál-

ják. A cikkszerzővel együtt
várjuk esetleges jelzéseiket is,
hogy önök szerint mely épüle-
tek tartoznak az említett
körbe, melyről kellene írnunk,
és ezekhez háttér-információ-
kat is elfogadunk. Cikköt -
leteikkel kapcsolatban keres-
hetik a szerzőt, Bíró György
városvédőt vagy szerkesztősé-
günket levélben (Pf.: 61.),
vagy e-mail-ben (bekesiuj-
sag@globonet.hu).

Folytatódik a cikksorozat

December 22-én 500 adag
meleg ételt osztottak ki a rá szo-
ruló gyerekeknek a Hét krajcár
Gyermekélelmezési Program
szervezői, önkéntesei, segítői.
Az osztásban Izsó Gábor pol-
gármester és Dr. Pálmai Tamás
alpolgármester is közreműkö-
dött. A programot 2011 január-
jában kezdték el azzal a céllal,
hogy a legszegényebb gyerekek

is meleg ételhez jussanak hét-
végenként, és mindezt a társa-
dalmi összefogásra alapozzák.
A programot a mai napig társa-
dalmi szervezetek, ma gánsze-
mélyek és vállalkozások segítik.
Hétvégenként alkalmanként
150 gyermek elé került meleg
étel 2012-ben is. Tavaly össze-
sen 5336 adag ételt osztottak ki
a rászorulók között 10 helyszí-

nen 36 alkalommal. A gyer-
mekélelmezési programot több
mint száz magánszemély és
vállalkozó támogatta adomá-
nyával, és mintegy 20 helyi
szervezet segítette. Ezt a soro-
zatot zárta le a karácsony előtti
napokra időzített 500 adagos
osztás. 

A Hétkrajcár program
2013-ban is folytatódik.

Félezer adag ételt osztottak ki

Lapunk nyomdába kerülésé-
vel egy időben élelmiszerosz-
tásra kerül sor. Békés Vá ros
Önkormányzata az EU Élel -
miszersegély Program ke reté-
ben ismét élelmiszersegélyt
oszt, a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal tá -
mogatásával. Január 15-én

mintegy 2300 családban élő
több mint hatezer személynek
10560 kg lisztet, 10560 kg
kristálycukrot, 15750 kg négy-
tojásos metélt tésztát, 4800 kg
cérnametéltet, 3528 kg zöld-
borsó konzervet osztanak szét
a Verseny utcai Inkubátor -
házban. Az élelmiszersegélyből
a létminimum közelében élők

és a kisnyugdíjasok részesül-
hetnek. A segélyezettek körét
az Önkormányzat a fenntartá-
sában működő Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ,
továbbá a nyugdíjas és más
civil szervezetek, egyházak, és
a Roma Nemzetiségi Ön -
kormányzat bevonásával állí-
totta össze. 

Hatezer személy kap
élelmiszersegélyt

– Mi indokolta, hogy ti, a
város két ismert és elismert
fotósa saját vállalkozást ala-
pítva, együtt lépjetek a
békésiek elé?

– A fotózás hosszú évek
óta számunkra csak hobbi
volt. Az ez idő alatt megszer-
zett ta pasztalatok és ismere-
tek megalapozták, hogy a
szakmához szükséges iskola
elvégzése után immár hiva-
talosan is fényképészként
végezhessük e tevékenysé-
günket. Ah hoz, hogy kere-
setszerző céllal is fotózhas-
sunk, vállalkozás in dítása is
szükségessé vált. Mivel az
évek folyamán a kezdeti
fotós kapcsolat a barátság
mellett szakmai együttgon-
dolkodássá is alakult, ezért
közös cég alakítása mellett
döntöttünk.

– Mi a vállalkozásotok
profilja, hol fogunk találkoz-
ni a GA-Pix Fotó-val? 

– A cég fő profilja a fény-
képészet, mellyel kapcsolat-
ban felmerülő bármilyen
igény esetén állunk eddigi és
leendő kedves ügyfeleink
rendelkezésére. A teljesség
igénye nélkül: események
fotózása (családi rendezvé-
nyek, esküvők, ballagások),

termékfotózás, panorámaké-
pek, üzleti- és reklámfotók,
igény szerint portrék, és
portfóliók készítése.

– Az utóbbi években sokat
dolgoztatok a köz javáért
külön-külön. Jelent-e vala-
milyen visszalépést ebben a
GA-Pix Fotó létrejötte?

– Látszólag valóban kü -
lön-külön dolgoztunk, de a
valóságban már egyre in -
kább közös munkává vált.
Sokszor egyeztettünk az ese-
mények előtt – ezzel segítve
egymást –, és optimalizáltuk
szűkös szabadidőnk beosztá-
sát. Mi vel cégünket jelenleg
eddigi munkaviszonyunk
meg tartása mel lett működ-

tetjük, ez után is szükségünk
lesz a jó és eredményes idő-
beosztásra, együttműködés-
re. Természe te sen a remé-
nyeink szerint bő vülő üzleti
megbízások mellett szeret-

nénk a köz javára végzett
ese ményrögzítési, dokumen -
tálási tevékenységünket to -
vábbra is folytatni. Össze -
han golt munkánk eredmé-
nyeként azt szeretnénk, ha a
képeinket felhasználó part-
nereink – köztük a Békési
Újság is – hatékonyabban és
zökkenőmentesen részesül-
nének fotóinkból.         
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Saját vállalkozást indított
két helyi fotós

„Nem akarjuk rabul ejteni a pillanatot, csak másolatot készítünk róla...”

Két fiatal helyi fotós, Apáti-Nagy Lajos és Gazsó
János létrehozta a GA-Pix Fotó Kft-t. Egy olyan
vállalkozást, amely fényképészeti szolgáltatá-
sokkal áll a békésiek rendelkezésére, és partne-
rei között tudhatja a Békési Újság is.

A Békési Szlovák Nem ze -
tiségi Önkormányzat ünnep-
váró rendezvényt szervezett
Békés város kis óvodásai ré -
szére a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban a kul-
túrház munkatársainak segít-
ségével. Ezen a rendezvényen
mintegy 220-250 óvodás gyer-
mek vett részt az óvónők kísé-

retében. A színvonalas műsor-
nak a gyerekek is részesei vol-
tak, énekeltek, szavaltak.
Min den fellépő gyermek lég-
gömbből hajtogatott figurát
kapott a műsort vezető Bod -
rogközi Rita művésznőtől. A
közel egy órás műsort követő-
en megjelent a Mikulás, aki
köszöntötte a gyerekeket, és

minden gyereknek ajándékot
adott át. Felhívta a gyerekek
figyelmét a közeledő karácso-
nyi ünnepre, és megkérte
őket, hogy rajzolják vagy írják
le, hogy mit szeretnének kap -
ni karácsonyra – tájékoztatott
Feledi János, a Békési Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.

250 óvodás vett részt 
a szlovák önkormányzat ünnepségén

Idén is együtt ünnepelte az
újévet a Békés Város Nyug -
díjasok Érdekvédelmi Egye -
sülete. A fergeteges hangula-
tú szilveszteri bulira a Békési
Nyugdíjasházban ke rült sor.
A kitűnő és bőséges vacsora
után – melyet Gál László és

csapata készített – éjfélig
önfeledten szórakozott a 83
résztvevő. Éjfél előtt Balázs
Imre elnök búcsúztatta az
óévet, és kívánt mindenkinek
békességben és szeretetben
eltöltendő új esztendőt. A
rétes és a debreceni elfogyasz-

tása után a hangulat még
tovább fokozódott, köszönhe-
tő a zenész Petneházi Gé -
zának, és egészen hajnalig
megmaradt – tájékoztatott
Balázs Imre, a Békés Város
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének elnöke.

Nyugdíjasok szilveszteri bulija

Lapunk online is olvasható: www.bekesiujsag.hu
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A 2012-es év kezdetének
nagy szenzációja volt hogy
lencsevégre kapták a Hold
sötét oldalát. A Föld gravi-
tációja lelassítja ugyanis a
Hold mozgását, így annak
mindig csak az egyik olda-
lát látjuk. Pedig a másik
oldalt ugyanannyi fény éri,
így helytelen a „sö tét” szó,
ép pen ezért szokták helye-
sen a Hold távoli oldalának
is nevezni. Most kiderült,
kietlen és rücskös a Hold
„sö tét” ol dala. Is.  

1973-ban jelent meg a
Pink Floyd első koncepció-
albuma  „A Hold sötét ol -
da la” címmel. Központi té -
mája a mindennapi életben
ránk nehezedő nyomás, az
idő, a pénz, a háború, az
őrület és a halál. Sokak sze-
rint ez a zenekar legjobb
munkája. A rockzene egyik
mérföldkövének tartják.
Kitűnő a ze néje, mély a szö-
vege, mely nek középpontjá-
ban az em beriség hibái és az
élet nagy megpróbáltatásai
állnak: halandóság, vallás,
öregedés, társadalom és
konfliktusok. Az album
egyik érdekessége a dalok
között és alatt hallható
beszédfoszlányok sorozata.
Több filozofikus kérdés,
megállapítás hangzik el az
album témáival kapcsolat-
ban, ilyen a stúdió portásá-
nak mondata is: „A Hold -
nak nincs is sötét oldala, ott
mindenhol sötét van.” 

Ezt mondja tehát ugyan-
arról a témáról a száraz,
ob jektív tudomány és a
mindig elvonatkoztató
szub jektív művészet, jelen
esetben a ze ne. Végül is
mindkettő ugyan arra a
következtetésre jut a lát-
szólag egymásnak ellent-
mondó megállapítással: 

Minden ol dal sötét, az
emberiség ha talmas prob lé-
mákkal küzd, kevés a fény,
a remény, sugallja a zeneal-
bum érzékeny hangja. Para -
dox tehát a dolog, mé gis
ugyanaz valójában, mert
hiába a mindenhová eljutó
fény, ha amit mutat, lehan-

goló, és ez ugyanazt jelenti
tu lajdonképpen, amit a por-
tás által sugallt generál sö -
tétség a hold minden olda-
lán.

S akkor most mi van?
Vége a világnak? Egyáltalán
nem. A maja „világvégét”
szerencsésen túlélvén lassan
mindenkinek rá kell(ene)
döbbennie arra, hogy a sokat
sejtetett paradigmaváltás –
amiről e lap hasábjain már
volt szerencsém írni, s ami
reményein szerint életvitel-
szerű, emberiség-sorsfordító
nagyságrendű világméretű
változást takar – már egy
ideje elkezdődött. Hogy
egyre inkább kavarog, for-
tyog a közeli és távoli kör-
nyezetünk egyaránt, s kínjá-
ban, az új világ vajúdása
közepette olyan dolgokat
okád ki magából, ami ép
elménket is csöppnyi megál-
lásra és rácsodálkozásra
kény szeríti, hisz mindig
kiderül: még mindig van
lennebb, még mindig tud
aljasabb lenni az ember, az
eddig elképzeltnél is bestiá-
lisabb akár. De közben hala-
dunk előre. Hiszem, sokan
hisszük, hogy igen. Magyar -
ország nagy dolgokat vitt
végbe. Hibákat is vétett,
igaz, de most Európa és a
világ rábólint az ország telje-
sítményére. A mi dolgunk,
hogy ezt lássák és érezzék is
az emberek. Az erdélyi ma -
gyaroknak nem sok jót ígér
a mai hatalom, de gyűlnek a
szintén erdélyi románok,
akiknek elege van Bu ka -
restből. S ez biztató. Más
határon túli történelmi régi-
ónkban is meg-megvillan a
Nap áldó, meleg fénye. Nagy
idők nagy harcai jönnek,
várnak még ránk, azt mond-
ják, de azt is, hogy olyan éra
közeledik, amelyben elválik
ama bizonyos illatos végter-
mék a víztől. S ez bizony jó
volna, reményeink szerint
volna, éppen ideje volna.

Szűk baráti társaságo-
kon belül is sok a vita a
hogyanról és a mikéntről.
Ez is a változás jele, hogy
stílszerű legyek, s marad-
jak a zenei hasonlatnál: „A
változás szelei” dallamait
hallhatjuk is. Egyet azon-
ban sose felejtsünk: Nincs
félig üres pohárért való
siránkozás, minden óbéga-
tással, szitkozódással el -
ment idő feleslegesen el -
vesztett energiát jelent.
Csak félig tele pohár felet-
ti örvendezés van, csak
optimizmus, csak remény-
ség. S akkor Isten is ránk
mosolyog s megsegít.

A Hold túlsó oldala

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést. 

Elhunytak: özv. Szat -
mári Lászlóné Győrfi Má -
ria (90 évesen), Faragó
István (82), özv. Erdei Mi -
hályné Nyeste Sára Ilona
(73), Győrfi József (57),
özv. Baricsa Andrásné
Szabó Eszter (90), Székely
Károly (82, Murony),
Lag zi János (62, Murony),
Nánási Jánosné Lukács
Mária (69), Kisházi Jó -
zsef né Balog Julianna
(73), Hegyesi Gábor (56),
Fodor Péterné Hidvégi
Julianna (72), özv. Gyökér
Mihályné Szűcs Erzsébet
(93), Dombi István (77,
Kamut), Rácz László
(62), Újvári László (65),
Szűcs Mihály (65), Ko -
vács Sándorné Futaki
Má ria Ilona (83), Göndör
György (75), Harmati
Mi hály (76), Dolog János
(79, Tarhos), Durkóné
Kovács Terézia (57),
Paul csik György János
(59), Makai Mihályné Va -
lach Mária (68), Szabó
Károlyné Kovács Zsu -
zsanna (87). 

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Nincs sötét oldal,
mindenhová eljut a
fény, de amit láttat
az kietlen és csúnya,
mondja az űrszonda
száraz anyaga.

USZODA NYITVA TARTÁSA 
H, Sze, P, Szo, V: 
8-20 óra között,

K, Cs: 6-20 óra között.

Szauna nyitva tartása:
H, Sze, P : 12-20 óra között

K, Cs: 6-20 óra között
Szo, V: 8-20 óra között

Külső termálmedence 
nyitva tartása: 
H: 14 óra-19:30

K, Sze, Cs, P: 12 óra-19:30, 
Szo-V: 10 óra-19:30 között

JANUÁR 12-19. 
Levendula Patika (Csabai u.)

JANUÁR 19-26. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

JANUÁR 26-FEBRUÁR 2. 
Turul Patika (Piac tér)

Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,

valamint 17-18 óra között. 

Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor. 

Figyeljék a gyógyszertárak 
szombati nyitva tartását is!
Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Újabb, több mint huszon-
két millió forint pályázati tá -
mogatást nyert Békés Város
Önkormányzata a napokban.
Izsó Gábor polgármester el -
mondta, hogy a beruházással
a Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde Központi Óvoda
épületének fűtéskorszerűsíté-
sére, hőszigetelésére és nyílás -
zárócserére lesz lehetőség. A
megítélt támogatás 22,3 mil-
lió forint, és a fejlesztéshez
mindössze 20 százalék önerőt,

5,6 millió forintot kell biztosí-
tania az önkormányzatnak.

Békés az elmúlt néhány
hónapban egyébként még két,
uniós projekten is támogatást
nyert. Csaknem 46 millió fo rin-
tot óvodafejlesztésre, melynek
fő célja a nevelési intézmények
szolgáltatási színvonalának nö -
velése és a szervezetfejlesztés.
Ennek részeként nyolc tagóvo-
da fog különböző korszerű,
modern játékokkal és eszkö-
zökkel gazdagodni a jövőben.

Sor kerül továbbá óvodaudvar-
fejlesztésre és új bútorok beszer-
zésére is. Az óvodapedagógusok
a szervezetfejlesztés so rán újsze-
rű nevelési eljárások kal, mo -
dern pedagógiai mód szerekkel
ismerkednek majd meg tovább-
képzés formájában. Az Óte me -
tő utcai Bó bita Integrált Tag -
óvoda épületének korszerűsítése
és férőhelyeinek bővítése pedig
199,5 millió forintból fog meg-
történni. A munkákat már el is
kezdték.

Ismét óvodát 
korszerűsítenek Békésen

Kocsorné Erika, az „Esély”
Állat- és Természetvédő Köz -
hasznú Egyesület elnöke a
Békési Újságnak úgy nyilat-
kozott, hogy megítélésük sze-
rint a chipezés a felelős állat-
tartást segíti elő, és bár rövi-
debb távon valószínűleg több
kutya jelenik meg nálunk,
mégis hosszabb távon kedvező
hatásokat várnak. Az máris
megfigyelhető, hogy megtelt
a békési gyepmesteri telep, 89
kutya van éppen ott, és szinte
minden nap újabb ebet hagy-
nak az inkubátorban. Ennek
feltételezhetően a chipezés
kötelezővé tétele és a beülte-
tést elmulasztó gazdák bírság-
gal való fenyegetése az oka.
Ugyanakkor viszont máris ta -
pasztalták a chip jótékony ha -
tásait, például akkor, amikor a
szilveszteri hangzavarban
megszökött két állatban meg-
találták a chipet, és anélkül
vissza tudták juttatni az  álla -
to kat a boldog gazdihoz, hogy

be kellett volna vinni a jószá-
gokat a gyepmesteri te lepre. A
chip tehát biztonságot ad, és
jelzi, hogy egy gondoskodó
gazda tulajdona az eb. 

– Tudjuk ugyanakkor, hogy
számos kutyabarát, főleg idő-
sebb személy nehéz anyagi
hely zete miatt nem teheti
meg, hogy kutyát chippel lás-
sák el. Szeretnénk a városve-
zetéssel gondjukra valami mó -
don megoldást találni, segíte-

ni őket, hogy állataik ne ke -
rüljenek utcára – mondta el
Kocsorné Erika.

Egyben felhívta olvasóink
figyelmét arra is, hogy 2016-
tól egyáltalán nem szabad
majd kutyát tartósan láncra
verni. Az új szabályozás az
ebek fülét sem engedi meg-
kurtítani. Ezek a rendelkezé-
sek mind az állatok védelmét
szolgálják, aminek a békési
állatvédők örülnek, mert na -
ponta borzasztó dolgokat ta -
pasztalnak. Az állatvédők ab -
ban bíznak, hogy pár év múl -

va már csak  jó gazdák lesz-
nek, és mindannyian fel tu -
dunk nőni az állattartáshoz.
Ál talánosan ismert lesz, hogy
az állatok is érző lények, aki-
kért az embereknek felelőssé-
get kell viselniük.        

Szegfű Katalin

Az állatvédők 
helyeslik a kutyachipet
2013. január 1. után minden 4 hónapos kort betöl-
tött kutyát kötelező egyedi azonosító mikrochip-
pel ellátni. Egy eb transzponderrel történő meg-
jelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az
állattartótól, amely magában foglalja a chip árát,
a beültetés és az adatbázisba történő regisztráció
díját is. A rendelkezéssel alapvetően egyetértenek
a békési állatvédők.

A békési állatvédők szerint a chip miatt a jövőben csak az vesz
magához kutyát, aki az ezzel járó költséget fizetni képes.
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Hatodik alkalommal érde-
melte ki a Kerékpárosbarát
település címet Békés. Az
utóbbi években kiemelkedő
színvonalú bel- és külterületi
kerékpárút-hálózat épült ki a

településen, és a törekvéseket
országosan is, több ízben elis-
merték a szakmabeliek. A
kerékpár rendkívül népszerű
közlekedési eszköz Békésen,
hiszen a lakosság közel 60 szá-

zaléka használ a mindenna-
pokban kerékpárt. Városunk
az egyetlen az országban,
amely az eddig összes kiírás-
ban elnyerte a kerékpárosbarát
önkormányzat címet.

�

Hatodszor is 
kerékpárosbarát Békés



BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÁLLÁSHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata Közfoglalkoztatás kereté-
ben végzett mezőgazdasági termelés irányítására mező-
gazdasági végzettségű szakembert keres, napi 8 órás
munkaidőben.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• főiskolai vagy egyetemi agrárvégzettség,
• növénytermesztésben szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
• B kategóriás jogosítvány, előnyt jelent a mezőgazda-

sági vontatói jogosítvány
A munkavégzés helye: Békés Város közigazgatási területe
Illetmény: fizetés megbeszélés szerint
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
Az állással kapcsolatban érdeklődni lehet Kelemen
Annánál a (66) 411-174 telefonszámon vagy a
bksz@bekesvaros.hu e-mail címen. 
Önéletrajzok leadhatók 2013. február 1-ig Békésen
a Verseny u. 4. szám alatt.

FARSANGOZZUNK...
A következőkben néhány kevésbé emelkedett, de feltétlenül

elismételendő tudnivalóra emlékeztetnék. A farsang vízkereszt-
től (január 6.) hamvazószerdáig (idén február 13.), a nagyböjt
kezdetéig tartó időszak, amelyet vidám lakomák, bálok, mulat-
ságok jellemeznek. Csúcspontja „a farsang farka”, a farsangva-
sárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap. A farsang a
párválasztás időszaka és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel
a húsvéti böjt időszakában már tilos esküvőt, bált, zenés mulat-
ságot tartani. Régebben farsangvasárnapon tűzték a legények
kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját. Hétfőn volt az
asszonyfarsang. A húshagyó kedd pedig a farsang utolsó napja.
A farsangtemetés időpontja. Ezt követi a hamvazószerda, ami a
40 napos nagyböjt kezdete. A mai magyar gyakorlat szerint az
ezt követő nap a torkos csütörtök, amit józan világiak és egyhá-
ziak is egyértelmű marketingfogásnak tartanak. Bár a farsangot
inkább profán hagyományok jellemzik, van néhány erre az idő-
szakra eső ünnep és szentelmény (Urunk megkeresztelkedése
január 13-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, azaz Urunk
bemutatása a templomban február 2-án, és a Szent Balázs napi
balázsáldás, február 4-én).                         Dr. Pálmai Tamás
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Orbán Viktor egy interjúban elmondta: kiszámíthatóbb
és szilárdabb az ország mindennapi élete és politikai veze-
tése, a megörökölt hibákat sikerült kijavítani. 2013-ban és
2014-ben az emberek saját tapasztalataik alapján mond-
hatják, hogy megérte Magyarország mélyreható átalakítá-
sa. Európa történelmi változáson, valódi gazdasági rend-
szerváltozáson megy át. Erre Magyarországnak is válaszol-
nia kell, úgy megújítva önmagát, ahogy csak 2/3-dal
lehetséges. Az ország gazdasági mutatói nagyjából rend-
ben vannak, csökkent az államadósság, a költségvetési
hiány, nőtt a foglalkoztatottság, pozitív a külkereskedelmi
és folyó fizetési mérleg. Már hallani olyan hangokat, hogy
a magyarok helyesen tették, hogy  vállalták a vitákat,
megharcolták a maguk csatáit, az általuk vágott ösvényen
egyre nagyobb a forgalom (lásd bankadó, különadók stb.).
Magyarország stabilizálta pénzügyi helyzetét, a magyar
gazdaság az IMF-megállapodás nélkül is megáll a lábán.
Magyarország már tudja, egy biztonságot jelentő hitel-
megállapodást milyen áron érdemes megkötni. 2013-ban
nőni fog az álláshelyek száma, lesz bérnövekedés, a falvak
után a városokat is kiváltja a kormány az adósságaikból,
újabb támogatásra számíthatnak a családok.

Több mint hetven pálya-
mű közül lapunk munkatár-
sának, Szilágyiné Szabó Ág -
nesnek a rövidpróza-gyűj -
teményét díjazta JAK kendő-
díjjal a József Attila Kör által
felkért független szakmai
kuratórium. A negy ven évnél
fiatalabb elsőkönyves szerzők-
nek kiírt pá lyázat díját a fővá-
rosban Gre csó Krisztián író
nyújtotta át a békési tanárnő-
nek, aki több mint hat éve írja
és szerkeszti lapunk Egy nyelvet
beszélünk című anyanyelvi rova-
tát, és egyben a Békési Új ság
korrektora is. A tisztán ma gán-
alapítású, a MrSale Öl töny -
üzlet tulajdonosa által életre
hívott JAKkendő-díjat egy öt -
tagú szakmai kuratórium dön-
tése nyomán most először
adták át, a díjra a Kár pát-
medence minden szegletéből
érkeztek pályaművek, sokféle
irodalmi műfajban. A zsűri az
író biztos íráskészségét, kiváló

nyelvkezelését emelte ki. A
Petőfi Iro dal mi Mú zeumban a

díj átadása után a szerző részle-
teket olvasott fel a műből.

Szilágyiné Szabó Ágnes Szil
Ágnes néven küldte be
Tangram című rövidpróza-
gyűjteménye kéziratát, amely
a tervek szerint a közeli hóna-
pokban nyomtatott formában
megjelenik a JAK-füzetek so -
rozatban, bemutatója az Írók
Boltjában lesz. A díjhoz pénz-
jutalom is kapcsolódik. A
középiskolai latin-magyar
szakos tanárnőként dolgozó
há romgyermekes fiatal író né -
hány évvel ezelőtt Albius Ti -
bullus műveinek műfordításá-
ért Pedagógus Kutatói Pálya -
díjat kapott a Magyar Tu do -
mányos Akadémiától, és már
több novellája is napvilágot
lá tott. Néhány hónapja a
békési könyvtárban Irodalmi
Svéd asztal címmel irodalmi
klubot vezet, ahol magyar és
világirodalmi szerzők szöve-
geit boncolgatják. Az ese-
ményről la punkban már
több ször olvashattak.   Sz. K.

Szilágyiné Szabó Ágnes a JAKkendő-díjas
ELISMERÉS Jelentôs irodalmi díjat kapott lapunk munkatársa 

A hagyományoknak megfe-
lelően az előző év végén is meg-
rendezték városunk karácsonyi
hangversenyét, melynek hely-

színe a református templom
volt. A koncerten Békés általá-
nos iskoláinak kórusai mellett
fellépett a kistérségi óvoda és
bölcsőde óvónőinek kórusa, a
baptista és a református egy-
házközségek énekkara, a Bé -

kési Hagyományőrző Dalkör,
valamint a publikum elé álltak
az alapfokú művészeti iskola
növendékei és tanárai is. A ren-

dezvény kezdetén Koszecz
Sándor, a kulturális központ
igazgatója mondott köszöntőt,
míg az est zárásaként Katona
Gyula református esperes adott
lelki útravalót a 98. zsoltár fel-
idézésével.                      Zs. I.

Karácsonyi 
hangverseny zajlott

A közelmúltban tartották
meg a könyvtár irodalmi
klubjának immár harmadik
rendezvényét. Az Irodalmi
Svédasztal témáját mindig a
klub tagjai választják ki, s
ezúttal a XX. századi magyar
irodalom egyik nagy alakjára,
Weöres Sándorra került sor. A
klub háziasszonya, Szilágyiné
Szabó Ágnes tanár ezúttal is
először röviden bemutatta a
költő életét és irodalmi mun-
kásságát, majd két alkotásáról
beszélt, bevonva a „műelem-
zésekbe” a klub tagjait is. Az
egyik mű, a Rongyszőnyeg vers-
ciklus mondhatni Weöres leg-
ismertebb és legemészthetőbb
alkotása. A másik kötete, A
teljesség felé viszont el vont,
nehezen érthető, filozofikus

versek gyűjteménye. 
Weöres Sándor csodagyerek-

nek is nevezhető, hiszen tizen-
négy évesen kezdett verseket
írni. S a rendezvényen elhang-
zott egy tizenöt éves korában
írt költeménye is, az Öregek,
amelyet Kodály Zoltánnak
ajánlott. A zeneszerző később
több Weöres-verset megzenésí-
tett. Kevesek előtt ismert vi -
szont, hogy az 1980-as évek ele-
jén Weöres Sándort – Illyés
Gyula mellett – irodalmi No -
bel-díjra javasolták, de egyikük
sem kapta meg az elismerést. 

Az irodalmi klub következő
eseményére január 23-án ke -
rül sor. Akkor majd Tóth
Krisz tina A kerítés cí mű no vel-
láját ismerhetik meg az iroda-
lomkedvelők.                Zs. I.

Folytatódik 
az irodalomkedvelők klubja
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Szilágyiné Szabó Ágnes kapta az első ízben átadott JAKkendő-díjat.

Fabiny Tamás evangélikus
püspök „Ajtórésnyi zsoltár”
című könyve még beszerezhe-
tő antikváriumokban, köny-
vesboltokban. Kü lönféle élet-
helyzetekben születtek e kö -
tet írásai. A szerző a hagyo-
mányos formákkal némileg
szakítva fogalmazza meg gon-
dolatait hitről és ké telyről,
útkeresésről és megérkezésről,
magáról és másokról – és legfőképpen arról az Istenről, aki-
hez kisfiúként a „Tessék mondani, tegezhetlek?” kérdéssel
lépünk oda. Aki elolvassa ezt a kis könyvet, az megérti az
addig bizonyára talányos címet. Az ajtórés egyaránt utal az
alkalomszerűségre, a szüntelen küszöbön állásra, valamint
arra, hogy valaki érkezik. Az Ajtórésnyi zsoltár című köte-
tet elsősorban fiataloknak, illetve mindazoknak ajánljuk,
akik az Istenről való beszéd és az Istenhez szóló imádság új
formanyelvét keresik. (www.bookline.hu.)

Könyvajánló

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)

Várjuk véleményüket, kérdéseiket!
BÉKÉSI ÚJSÁG • 5630 Békés Pf. 61. • bekesiujsag@globonet.hu



– Régi ismerősök vagyunk,
de mégis, te hogyan mutat-
nád be magadat?  

– Harminc évet dolgoztam
iskolában mint iskolatitkár.
Nagyon sokat tanultam a
pedagógusoktól: türelmet,
megértést, kitartást. Az elsők
kötött tanultam meg a számí-
tógép kezelését, így sokat tud-
tam segíteni a pedagógusok-
nak. Sose féltem a kihívásoktól,
ezt bizonyítja az egész életem.
Persze bátran vállalhatok bár-
mit, mert a családom egyönte-
tűleg biztat és támogat.
Szívesen beszélgetek bárkivel és
bármiről. Végül is nincs ben-
nem semmi rendkívüli, olyan
vagyok, mint bárki más.

– Azért talán mégse, hi -
szen van néhány rendkívüli
hobbid…

– Elhatároztam, ha nyug-
díjba megyek, csak olyasmit

fo gok csinálni, ami örömet
okoz nekem is és másoknak is.
Megláttam egyik gyerekkori
ismerősömnél, aki sajnos már

nem él, egy gyöngy életfát, és
arra gondoltam, hogy ezt én is
meg tudnám csinálni. Az in -
terneten néztem meg, hogy
csinálják, és kidobott egy al -
bumnyi gyöngyből készült vi -
rágot. Mindig is szerettem

vol na virágkötészetet tanulni,
így ez is inspirált. Ezt csinál-
tam egy évig, de ez nagyon
las sú, drága és munkás techni-
ka. Alkotásaimat a 2011-es
Madzagfalvi Napokon állítot-
tam ki. Ott fedeztem fel ma -
gamnak a harisnyavirág-tech-
nikát, és 2012-ben már ezzel
mutatkoztam be a békésiek-
nek. Mindkét kiállításnak na -
gyon nagy sikere volt. 

– Itt vannak körülöttünk a
harisnyavirágok. Hogyan ké -
szültek?

– Magyarországon nagyon
kevés az alapanyag, így fel kell
használnom a saját tapasztala-
taimat, ötleteimet is. Kül föl -
dön direkt erre a célra gyárta-
nak harisnyaanyagot, színes
drótokat, bibéket, így nekik

könnyebb a dolguk. Nekem a
hiányzó kellékeket „házilag”
kell megoldanom. Alapvetően
harisnyát, drótot, virágköté-
szeti kellékeket használok,
kizárólag új alapanyagot. A
gyárilag készített anyagokból
csodákat lehet varázsolni,
amit nekem az alkotás öröme
pótol. Szabadjára engedem a
fantáziámat és az ötleteimet,
aztán kivitelezem. Van úgy,
hogy egyből sikerül, máskor
többszöri nekirugaszkodásra
is szükség van, míg siker koro-
názza a munkámat. Az első
kritikusaim a családtagjaim,
leginkább a férjem. A legtöbb
munkámat a gyerekeimnek és
az unokáimnak ajándékoz-
tam. Legújabb fejlesztésem a
világítós csokor. Ebből is
kapott már ízelítőt a nagykö-
zönség korábban, de ma már
többfélét készítek. A család, a
magam, a barátaim, ismerőse-
im örömére alkotok, de ha fel-
kérnek, megrendelésre is
igent mondok. Aki meg sze-
retné ismerni az alkotásaimat,
az keressen rá az interneten az
iwiw-en vagy a Net Work-ön
Váriné Ili albumára.     Gugé

Következő interjúalanyunk
Kima Pál és felesége.

52013. január 16.

A mosoly országa
Sietek megnyugtatni önöket, tisztelt olvasók, nem
kellett Japánba utaznom, hogy láthassam a mosoly
országát. Elegendő volt egy pár házzal odébb men-
nem Vári Istvánné Ilikéhez, akivel régi ismerősség
köt össze. Már vendéglátóm mindig mosolygós
arca is igazolta, jó helyen járok eme bizonyos orszá-
got keresve, de meghitt nyugalmat, esztétikus szép-
séget sugárzó otthona még inkább meggyőzött. 

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

A tél beköszöntével minden
év ben megnő az önkéntes ér -
deklődés a hajléktalanok át -
meneti szállói iránt, valamint
a szociális ellátórendszer
együtt működésének köszön-
hetően a szállóra irányított
ügyfelek számában is emelke-
dés figyelhető meg.  Az ünne-
pek közeledtével azonban
nemcsak a szálló szobái népe-
sülnek be, hanem a városban
lakók szociális érzékenysége is
érezhetően megnő. Erejéhez
mérten nyújt segítséget egy-
egy magánszemély, szer vezet,
vagy vállalkozás és természe-
tesen a fenntartó ön kormány-
zat is. Ki ebéddel és műsorral
kedveskedik a szállók lakói-
nak, ki az üzletében megma-
radt pékárut juttatja el a rá -
szorulóknak. Köszönet ne kik
mindezekért!

Idén is ránk köszöntött
azon ban a fagyos január, ami-
kor szintén nem felejtkezhe-
tünk meg nehéz sorsú ember-
társainkról! Ha az utcán célta-
lanul kóborló, elesett és segít-
ségre szoruló személlyel talál-

koznak, ajánlják neki a Csa -
ládsegítő Szolgálatot, a Haj -
léktalanok Átmeneti Szállóit,
és a Nappali Me legedőt.

A Békési Hajléktalan Át -
meneti Szálló 50 férőhellyel
biztosít életvitelszerű lakha-
tást az öt telephelyen. Jelenleg
a szálló kihasználtsága 100
százalékos. Minden szállón a
lakók rendelkezésére áll a
konyha, fürdőszoba, valamint
közösségi helyiségek haszná-
lata. Krízis esetén, ha azonna-
li beavatkozásra van szükség,
teltház esetében is, pótágyon
való elhelyezéssel biztosított
az ellátás. A „Napkelte” Haj -
léktalanok Nappali Mele ge -
dője azoknak nyújt segítsé-
get, akik szabadságukat meg-
őrizve, a közösségi élettől félve
a szállóra nem akarnak beköl-
tözni, de segítségre szorulnak.

A hajléktalan ellátással-
kapcsolatban érdeklődni
lehet Balogné Balázs Ágnes
szállóvezetőnél a 70/337-11-
85-ös telefonszámon, vagy
személyesen a Farkas Gyula
utca 5. szám alatt.

HA ELMÚLNAK EZ ÜNNEPEK…

HASZNÁLJUNK PATIKAI MOSAKODÓ KRÉMET!  

A Levendula Patikában is kapható fürdető kenőcs
(Unguentum hydrophilicum nonionicum) testápolóként,
fürdetőként és samponként egyaránt használható. Nemcsak
újszülötteknek, hanem csecsemőknek, de akár a nagyobb
gyermekek, sőt felnőttek testének bekenésére is testápoló-
szerűen alkalmazható, és az ára is kedvező. Különösen elő-
nyös a patikai fürdetőkrém használata, ha az újszülött bőre
hámlik. Lényeges azonban, hogy a mosdókenőcs nem popsi-
kenőcs, nem kifejezetten a pelenkázott bőr ápolására aján-
lott. Gyakori jelenség a hámlás a lábujjak vagy a kézujjak
között, a fül mögött, de a test egyéb részein is felléphet.
Néhány fürdetőkrémes esti fürdés vagy napközbeni kréme-
zés után már látható a javulás. Használatát követően a bőr
selymesen puhává válik.

A Levendula Patikában a fürdetőkrém műanyag tégely-
ben kapható, melyekben 100 g, 200 g, 300 g kenőcs is lehet.
Receptre olcsóbban is hozzá lehet jutni a krémhez. A készít-
mény maximum 25 fokon, gyermekektől elzárt helyen tar-
tandó. Használata során az alapvető higiéniai szabályok
betartására ügyelni kell, és mindig csak szappannal és meleg
vízzel megmosott kézzel szabad a tégelybe nyúlni!

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

TISZTELT BÉKÉSI ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE! 

Kérem, közöljék a következő
történetet. Békési férfi lakos
vagyok, és egyedül nevelem
lányomat. December 5-én kis-
lányommal hazatérve az óvo-
dából vettem észre, hogy nincs
áramom, és kint a villanykaró-
nál a vezetékemet is levágták.
Felhívtam az áramszolgáltatót.
Közölték, hogy 60 napon túli
tartozásom miatt kötöttek le a
rendszerről. Elismerem, hogy
volt elmaradásom, de érdekes-
nek tartom, hogy az áramszol-
gáltatást értesítés nélkül meg-
szüntethetik. Éppen azon a

napon rendeztem a tartozást. A
visszaköttetés díja 18436 forint
volt, azt is kifizettem. Végül
10-én, a kikötés után 5 nappal
kaptam egy számlát, ami arról
a tartozásról szólt, ami alap-
ján megszüntették a szolgálta-
tást napokkal korábban. Úgy
látom, minden szolgáltató és a
rendeletek a kisembereket sújt-
ják. A visszaköttetést abból a
pénzből fizettem ki, amit kará-
csonyra kuporgattam össze.
Szerény volt a karácsonyunk,
de legalább volt villanyunk.

(Név a szerkesztőségben) 

A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61. 
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

A szervezők a Békési Új sá -
gon keresztül mondanak kö -
szöntet mindazoknak, akik a
lapunkban több ízben közzé-

tett felhívásra cipős dobozo-
kat készítettek, hogy a Bap -
tista Szeretetszolgálat segítsé-
gével szegény sorsú gyerme -
kekhez juttassák el. Idén a
korábbi évekhez képest jóval
több, nyolcvanat is meghaladó
cipős doboz ért célba.

– Felgyorsult és elembertele-
nedett világunkban sajnos
nem természetes dolog, hogy
egymást önzetlenül megaján-
dékozzuk – áll a Kunné Papp
Emőke, Kun János és Fajó Pál,

a békési szervezők közlemé-
nyében, akik házról házra saját
maguk juttatták el a csomago-
kat. Hozzáteszik: sosem fele-

dik az örömkönnyes szemeket,
azokat a gyerekeket és szülei-
ket, akik megajándékozottak
lehettek. Akik érezhették: szű-
kös lehetőségeik ellenére szá-
mukra is rejteget jót a kará-
csony, egy-egy cipős do bozba
zárt szeretetcsomaggal gazda-
godhattak. Voltak, akik figyel-
tek és gondoltak rájuk. De
gazdagabbak lettek az ajándé-
kozók is, a jó érzésű és segít-
ségre kész emberek – köztük
gyermekek, egész osztályok is.   

Cipős dobozba
zárt szeretet
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Január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján táncházzal
egybekötött irodalmi esttel
ünnepel a város. A kulturális
központba szervezett esemé-
nyen a budapesti Theatrum
Hungaricum „Hazám” cím-
mel tart bemutatót, majd
 tánc ház lesz élőzenével a Be -
len céres Néptáncegyüttes
tag jainak közreműködésével,
Ma ho vics Tamás néptáncpe-

dagógus vezetésével. A prog-
ram január 22-én, kedden 17
órakor veszi kezdetét. Belé pő -
jegyek: diákoknak 200 Ft, fel-
nőtteknek 500 Ft/fő. Ezer
forintért pártoló jegyek is
vásárolhatók. 

Január 22-én arra emlékez-
ve tartják a Magyar Kultúra
Napját, hogy 1823-ban e na -
pon fejezte be Kölcsey Ferenc
a Himnusz kéziratát. 

�

Ünnepség a Magyar Kultúra Napján

BÉKÉSI ÚJSÁG
– a békési és környékbeli családok magazinja!



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

szereplõ adatok hiteles -
ségéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhir -
detéseket adunk közre.

INGATLAN 
Háromszobás, összkomfortos ház azon-
nali beköltözéssel a békési fürdő kö -
zelében sürgősen és jó áron eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Különbejáratú kétlakásos kertes ház eladó
a Petőfi utcában. Érd.: 20/331-69-82.
Kétszobás ház eladó a Síp utca A/1-ben.
Érd.: 20/438-60-00.
Eladó a Lorántffy utca 12. számú két-
szobás ház. Érd.: 20/437-57-72.
Bánhidán, az Árpád u. 11. alatt kertes
családi ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
össz komfortos ház eladó. Tel.: 30/506-
31-85.
Lakás eladó sürgősen a Kossuth 1-ben, a
Juhos Fotó fölött, a III. emeleten. 70/214-
41-44.
Ház eladó Kamuton. Tel.: 70/284-57-34.
Házamat emeleti lakásra cserélném. Érd.:
30/739-62-58.
A Rákóczi utca 20. alatti ház eladó. Érd.:
70/545-96-08.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Összközműves telken háromszobás ház
azonnali beköltözéssel sürgősen eladó a
Fürdőhöz közel. Érd.: 30/95-27-364.
Felújított, kétszobás, nagy konyhás, 57
m2-es lakás eladó. Érd.: 20/93-89-261,
66/414-180.
Békéscsabán a Körösi Csoma Sándor
utcában kertes ház eladó. 20/972-59-02.
Csendes környezetben egyszobás, össz -
komfortos, gázos + csempekályhás ker -
tes ház eladó. 70/236-35-37.
A Rákóczi 3-ban, II. emeleten másfélszo -
bás lakás eladó. Egyedi víz- és gázóra. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 70/63-89-231.
Békésen 3. emeleti háromszobás lakás
eladó vagy kertes házra cserélnénk. Érd.:
30/461-77-70.
Háromszobás téglaépítésű kertes házat
keresek. Csere második emeleti, középső
lakásomra (Karacson), értékegyeztetés-
sel. 30/554-53-66.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szo bás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. Tel.:
30/386-89-65.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25. 
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Kétszobás házrész garázzsal áron alul
eladó. Érd.: 70/528-97-30.
A Kossuth 23-ban 2,5 szobás, felújított, 1.
emeleti lakás kertes házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Tel.: 70/330-20-40.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Karacson ÁBC mögött III. emeleten lakás
eladó áron alul. Érd.: 20/41-32-887.
Békéscsabán, a Penza lakótelepen két-
szobás, emeleti lakás garázzsal eladó.
Tel.: 30/355-74-29.
Békés Borosgyán 1-es tavon horgászhely
eladó hatszemélyes lakókocsival, stéggel.
Víz és áram van. Tel.: 30/355-74-29.
Bontásra ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Kétszobás, összkomfortos kockaház mel-
léképületekkel eladó a Teleky u. 10/1. szám
alatt. Érd.: 20/540-58-76.
Kamuton ház áron alul sürgősen eladó.
70/539-09-40.
Kamuton háromszobás, jól elrendezett csa -
ládi ház eladó. Jószágtartásra alkal mas,
sok gazdasági épülettel. Békésire cserélhető
értékegyeztetéssel. 20/933-15-13.
Felújított lakás eladó a Karacson, jó helyen,
a harmadik emeleten. 20/41-32-887.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.

Kétszobás + nappalis, teljesen felújított,
vegyes- és gázfűtéses ház eladó vagy
első emeletig cserélhető frekventált he -
lyen. Tel.: 66/423-030, 66/417-560. 
Békésen négyszobás családi ház, két ge -
neráció részére vagy vállalkozásnak, nagy
mellékhelyiségekkel, városközponti ré -
szen sürgősen eladó vagy kisebbre
cserélhető. 30/377-53-10.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
kétszobás, III. emeleti klímás lakás garázs -
zsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/320-60-71.
Az Ék utcában garázs kiadó vagy eladó.
Fizetési könnyítés lehetséges. Érd.: 30/
320-60-71. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Téglagyári horgásztavon stéges  horgász  hely
eladó 550 ezer Ft-ért. Tel.: 30/49-79-386.
Egyszobás, üvegfolyosós kis családi ház
melléképületekkel sürgősen eladó 1,5 mil-
lió Ft-ért Kamuton. 30/933-15-13.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyer központjában 120 m2-es, régi
építésű kertes ház 40 m2-es üzlettel, gáz
és hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 20/807-13-57, 62/741-695.
Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó Bé -
késen, Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 70/235-
97-29.
Két nagyszobás, nagy konyhás kertes ház
eladó, egyedi gázfűtéssel, nagy kerttel.
Állattartásra is megfelel. Kecskeméti u. 51.
Irányár: 2,5 millió Ft.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Parasztház eladó Békésen a Tóth utcában
3 millió Ft-ért. Érd.: 30/95-22-466.
Sarkad belvárosában háromszobás, össz -
komfortos ház eladó 3 millió Ft-ért. Érd.:
66/375-049, 20/773-96-95.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
3,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 20/571-51-25.
Békésen összkomfortos kertes ház eladó
a Tárház u. 36. alatt. Irányár: 3,7 millió Ft.
Üzenetét tegye a postaládába.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8
millió Ft. 20/775-8583 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Ház eladó a Szélső utca 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 30/239-22-95.
Békésen kétszobás, összkomfortos, bel-
sőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft, vagy megegyezés
szerint. Érd.: 70/215-45-77.
Fáy u. 5/1B-ben lakás eladó. Ár: 5,5 mil-
lió Ft. Érd.: 20/921-68-71.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó nagy
portán a Dózsa György utca 15. szám alatt.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabi-
nos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. Érd.: 30/30-65-304.
Ady 8/C-ben a negyedik emelten 76 m2-
es, háromszobás, felújított, egyedi órás,
erkélyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/46-20-746.
Az Irányi D. u. 12. szám alatti, Jantyik tég -
lából épült polgári ház eladó vagy másfél-
szobás tömblakásra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/44-04-903.
Háromszobás családi ház konvektorokkal
és cserépkályhával 1130 m2 telken, a köz -
ponthoz közel eladó. Tel.: 66/410-323.
Irányár: 6,8 millió Ft.
Régi építésű kertes ház eladó Békés csa -
bán, a Dombos u. 17. alatt hétmillió Ft-ért.
Érd.: 70/70-364-70.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképülettel beköltöz -
hetően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Régi építésű, kétlakásos ház eladó. Más -
félszobás lakást beszámítok. Ár: 7,5 millió

Ft. Békés, Arany J. 9. Tel.: 70/634-112.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/44-04-903.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen második emeleti, 64 m2-es, 1 +
2 félszobás, egyedi mérőórás, teher men -
tes lakás sürgősen eladó vagy azonos
árban tégla kertes házra cserélhető.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/299-31-46.
Békési, központhoz közeli, 2,5 szobás, 13
millióra becsült, tetőtér-beépítéses ház
garázzsal, alsóépülettel 9 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 30/578-31-81, 17-19 óra között.
Kertes ház eladó Békéscsabán, a
Schweidel u. 62. alatt 9 millió Ft-ért. Érd.:
70/70-364-70.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A Kereszt utcában igényesen kialakított,
kétszobás, nappalis, kertes családi ház
ga rázzsal, gazdasági épületekkel eladó
10,9 millió Ft-ért. 20/416-91-17.

KIADÓ INGATLAN

Másfélszobás, összkomfortos kertes ház
kiadó. 20/615-85-31.
Ady lakótelepen kétszobás lakás hosszú -
távra kiadó. 30/894-83-84.

INGATLANT KERES

Háromszobás lakást bérelnék. Tel.: 30/
66-86-503.

KERT
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Víz, villany, WC, tárolóhelyiség van.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Békésen rizsföldet veszek 21 ezer Ft/AK.
30/670-54-57.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Víz,
villany, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Eladó vagy kiadó Tarhos-Féltő dűlőben a
0336/24. Hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-
39-79, 30/978-65-91.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel el -
adó. Áram, víz, WC, tároló helyiség van.
Tel.: 20/441-70-96, 66/643-046.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval, sor -
 kihúzóval, sorközművelővel, vaskerék kel
és gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-5760.
Új, alig használt STEMA 5q-ás, ponyvás
utánfutó eladó. Érd.: 20/886-27-81.
Mindenféle nagy és kismotort veszek bon-
tásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-
58-66.
61 ezer km-t futott Wartburg 1,3 Speciál
négyütemű szgk. első tulajdonostól friss
műszakival eladó. Irányár: 260 ezer Ft.
Érd.: 20/98-23-301.

ÁLLAT
Elajándékoznám chipezett 7 éves Lab ra -
dor fiú kutyámat. Érd.:70/679-59-45,
délután.
Eladó egy pár néma- és egy pár vadkacsa.
70/640-62-06.
Selejtkoca, félhízó eladó. 30/537-87-35.
Kb. 120 kg-os mangalica hízó eladó. Érd.:
70/62-28-186.
Kétszer fialt koca eladó. 30/288-95-17.
Mangalica hízók eladók. 20/96-20-896.
Kissúlyú hízó eladó. 20/955-13-62.
Kis- és nagysúlyú hízó eladó a Munkácsy
u. 5. alatt. 
40-45 kg-os süldők eladók. 30/85-625-
20, 66/415-395.
170 kg körüli hízó eladó Békésen. 70/219-
77-13, este.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolatra társamat keresem,
egy józan életű férfit. 70/221-94-35. 
53 éves molett nő korban hozzáillő férfi
társat keres komoly kapcsolatra. Tel.:
70/360-62-47.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Négyórás takarítói, vasalói munkát kere-
sek. Érd.: 66/410-698, este.
Idős ember gondozói munkáját keresem.
70/215-45-77.
Takarítói, varrói, bevásárlói, vasalási mun kát
keresek a délelőtti órákra. 30/523-50-34.
Házkörüli munkát keresek, akár lépcső -
ház takarítást is. 30/632-62-34.
Nyugdíjas férfi 8 órában vagy részmun kai -

dőben kőműves, udvaros, segédmunkás,
kosárfenékfonó, fűzvessző-válogató mun -
kát keres. 20/326-79-26.

EGYÉB
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/88-62-781 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsa -
szőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50. 
Felújított elektromos rokkantkocsi új ak ku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Sürgősen eladó: szecskavágó, fejőgép,
vas mázsa, 200 literes villanybojler, 4 m
be tonvályú, négyszemélyes rekamié.
Érd.: 66/643-164, 30/83-29-850. 
Graco citysport plus lapra- és Hauck eser -
nyőre csukható sport babakocsik eladók.
Érd.:70/640-62-06.
Eladó: Indesit mosógép motor (8000 Ft),
2 db 185/70 R14 gumi+felni (6000 Ft),
se gédmotor (kb. 5 éve áll, 12000 Ft). Érd.:
20/43-41-480.
Minden kidobásra szánt bútort, fát, fé met,
papírt, hűtőt, mosógépet, mikrót és egyéb
műszaki cikket ingyen elszállítok. Érd.:
30/260-54-21.
Eladó: 2 db hármasablak beüvegezve,
hideg-meleg vizes kézmosókagyló, 32 li -
teres akvárium, 15 colos monitor, állólám-
pa, 60cm-es plüssmackó. 30/260-54-21.
Új munkaruha eladó, 170/52-es. Tel.:
30/655-25-15.
Eladó egy Graco citysport+ lapra csuk ható
sport babakocsi, megkímélt szép állapot-
ban. Irányár: 15 ezer Ft. 70/640-62-06.
Canon PowerShot S3IS digitális fény ké -
pezőgép tartozékaival eladó. Ár: 40 ezer
Ft. 20/460-37-99.
Samott-tégla, hordozható csempekályha
eladó vagy takarmányra cserélhető. 30/
537-87-35.
1 db 100x50 cm lapméretű dohányzóasz-
tal eladó. Tel.: 30/34-60-270.
630-as Slávia légpuska megkímélten
eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Bontásból cserép, faanyag, ablakok, kon-
vektorok, kiskocsik, száraz nyárfa pallók,
disznótoros asztal eladó. 20/47-29-658.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Fagor Elegance vezetékes gáztűzhely
hasz nálható állapotban eladó. Elektromos
sütője javításra szorul. Irányár: 15 ezer Ft.
Tel.: 30/931-90-85.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo ba -
fal, gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra.
Érd.: 30/739-62-58.
Disznótoros, szép új nyárfa asztalok
igényesnek eladók. Sütni való tök, dióbél
eladó. 20/472-96-58.
Rossz, régi, hiányos légpuskát veszek al -
katrésznek maximum 4 ezer Ft-ig. Tel.: 20/
228-58-66.
Eladó: Szarvasi gyártmányú húsdaráló,
gáz szieszta, gázpalack, 2 db műanyag
kád. Tel.: 30/55-66-020, 66/634-570.
Eladó 1 db alig használt 3 tagozatos, fali -
szellőzős öntvény FÉG konvektor és
üzemképes Whirlpool automata mosógép
13 ezer Ft-ért. Érd.: 70/215-45-77.
Romos és bontott csempekályha eladó.
20/96-20-896.
Napraforgó, esetleg búza vagy kukorica
ocsút vennék. Tel.: 30/931-90-85.
10-20 literes zsírosbödönök, valamint
mű helyre, garázsra teleajtólap eladó. 70/
236-35-37.
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maxi -
mum 10 ezer Ft-ig, Tel.: 20/228-58-66.
Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ru hás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 7
ezer Ft-ért, függönykarnis 4 ezer Ft-ért
eladó. 20/416-91-17.
Eladó egy jó állapotú asztalsparhert reális
áron. FÉG parapetes kisméretű kéményes
konvektor és 20 db nagyméretű kúp cse -
rép eladó. Békés, Durkó u. 4. Tel.: 66/
416-580. 
Eladó 2 db jó állapotban lévő babakocsi
(egy mély és egy sportkocsi, ár: 12 ezer
Ft). Tel.: 30/85-81- 911.
A csíksomlyói búcsúba 2-3 útitársat ke -
resek. Tel.: 30/94-55-433.
Hat mázsa búza eladó. Érd.: 66/410-204.
Eladó: kétkarikás Karancs gáztűzhely,
kétrészes konyhaszekrény, heverő, elő szo -
bafal, kihúzhatós rekamié, hármas szek -
rény. Érd.: 20/540-58-76.
Vegyestüzelésű kazán és radiátorok
eladók. 70/215-93-56.
Eladó: fehér íróasztal, 2 db dohányzóasz-
tal, tévéállvány, rekamié, ruhásszekrény, 2
db íróasztal. Érd.: 30/95-22-466.
Eladó 2 db 50-es kétrészes kék mun ka -
ruha, 54-es bélelt munkáskabát, őrbunda,
bukósisak, 2 db hangfal. Tel.: 20/441-70-
96, 66/643-046.
Eladó: 3db keverőtárcsás mosógép, ve -
zetékes gáztűzhely, kis kerek asztal, ülő-

kanapé, üveges szekrény, új fali tükör, tele-
fontöltők, headszettek, télikabátok. Érd.:
30/377-53-10.
Eladó érett istállótrágya. Szállítást meg -
oldom, ár megegyezés szerint. Tel.: 30/85-
81-911.

Szép formás szobafenyő eladó. 30/554-
53-66.
GRACO Mirage babakocsi, bébihordozóval
16 ezer Ft-ért eladó. Telefon: 30/414-87-95.
Békésen ingyen elvihető érett trágyát ke -
resek. Tel.:30/443-52-69. 
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

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: JANUÁR 22. KEDD 12 ÓRA.

Közel egy évszázadot meg-
élt már, és fejből nótázik Tö -
rök Gáborné. Az idős asszonyt,
Margit nénit a közelmúltban
köszöntötte otthonában, 95.
születésnapja alkalmából Izsó

Gábor polgármester. Néhány
éve még szemüveg nélkül ol -
vasta az újságot, mára a látása
meggyengült ugyan, de emlé-
kezete a régi. Isten éltesse
Margit nénit!

95 év után is énekel 

A Kecskeméti Gábor Kul -
turális Központban megkezdte
tevékenységét a Varázs
(szak)kör, amely azoknak a
kreatív, ügyes kezű lányoknak,
asszonyoknak kíván közösségi
teret biztosítani, akik nyitottak
az új ismereteket adó kézimun-
ka-technikák elsajátítására. A
foglalkozáson részt vevők ér -
deklődésüknek megfelelően
kisebb csoportokra bontva,
 szak avatott segítők irányításá-
val ismerkedhetnek meg a
patchwork, a keresztszemes

hímzés, a szabás-varrás, a hor-
golás, a kötés és rongybabaké -
szítés praktikáival. Mindenki
tudásszintjének megfelelő út -
mu tatást kaphat a kezdőtől a
haladó szintig. Az eddigi hetek
során igen nagy érdeklődés
mutatkozott a foglalkozások
iránt, de a szakkörhöz bármi-
kor lehet még csatlakozni. A
foglalkozásokat szerda estén-
ként 17 órától tartják. A rész-
vétel díjtalan, ám a szükséges
anyagokról mindenkinek saját
magának kell gondoskodnia.

Beindult 
a kézműves szakkör

TISZTELT OLVASÓINK!
Az új esztendőben is kéthetente szerdánként jelenik meg a

Békési Újság, melyet terjesztői hálózatunk igyekszik a lehe-
tő legrövidebb időn belül eljuttatni minden békési lakos pos-
taládájához. Amennyiben ön mégis gondokat észlel a ter-
jesztésben, kérjük jelezze azt a következő telefonszámon,
hétköznapokon 16-17 óra között közvetlenül a terjesztőnknél:
+3630/847-81-44. Köszönjük.

BÉKÉSI ÚJSÁG
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Január 18. péntek
„Fókuszban Békés megye” – a Békés Megyei
IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája által kiírt fotó-
pályázat anyagának válogatása nyílik meg. A tár-
lat február 14-ig látogatható. A belépés díjtalan!
Kulturális központ

Január 22. kedd 17 óra
Közéleti Klub: Boldog Apuka. A vendég: Hajdú
Sándor lelkész. 
Reményhír Ház (Verseny u. 7.)

Január 22. kedd 17 óra
Magyar Kultúra Napi irodalmi est és táncház.
Fellép a Theatrum Hungaricum Budapestről,
majd hattól táncház élőzenével, a Belencéres
Néptáncegyüttes tagjainak közreműködésével,

Mahovics Tamás néptáncpedagógus vezetésével.
Belépőjegy: diák 200 Ft/fő, felnőtt 500 Ft/fő,
pártoló jegy 1000 Ft/fő.
Kulturális központ

Január 23. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal rendezvénye. Terítéken Tóth
Krisztina „A kerítés” című novellája. Házigazda:
Szilágyiné Szabó Ágnes tanárnő.
Könyvtár

Január 31. csütörtök 18 óra
A Fregolina Társastánc Klub növendékeinek
féléves bemutatója. Belépőjegy: 700 Ft/fő (6
éven alul gyerekeknek a parketten és a színpa-
don lévő helyek ingyenesek). 
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR 16-31. KÖZÖTT

Volt már rá incidens, hogy keverték a sze-
zont a fazonnal, a lévént a révénnel, a komp-
lexust a komplexummal, sőt az ateistát az
autistával. Hogy melyik az adaptál és az
adoptál, azt nekem is mindig át kell gondol-
nom, de felteszem, csak addig, amíg tart a
recenzió. De félre a tréfával: hadd mutassak
be egy kis történetet, amikor egyszerűbb
lett volna magyarul beszélni. Nálam kicsap-
ta a biztosítékot, még évek múlva is köny-
nyezni tudtam rajta.

Idős szegedi főbérlőnk, Lajos bácsi nagyon
rendes akart lenni velünk, és megmutatta
kis falusi birodalmát és gazdaságát. Kedves
feleségével együtt vendégül is láttak ben-
nünket, és minél többször fordult meg a
bácsi ebéd után a kancsóval a pincében,

annál jobban megeredt a nyelve. El is mesél-
te, hogyan gyarapítgatja esztendőről-eszten-
dőre „a kis vant”. Kiterjedt családjukban
sok agg nénike akadt, akik özvegyen vagy
magányosan, gyerek nélkül maradva gon-
doskodásra szorultak. Itt lépett be a törté-
netbe Lajos bácsi, aki afféle Grál-lovagként
védelmezte őket, elkísérte a sírig, a szomorú
események beköszönte után pedig ki más is
örökölhette a hölgyek javait, mint ő maga?
Nemrég vesztették el a sokadik pártfogolt-
jukat, Lajos bácsi elő is adta a történet keser-
ves végét.

– Mariska néni már nagyon beteg volt,
siettünk be hozzá a kórházba. De a folyosón
mondta a nővérke, hogy sajnos a néni eva-
kuált…                Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
EVAKUÁLT

– Mikor és milyen körül-
mények között tudtad meg,
hogy édesanyád irodalommal
foglalkozik?

– Édesanyám először gim-
nazista koromban mutatta
meg egyik versét, melyet édes-
anyja, azaz a nagymamám 55.
születésnapjára írt. Tudtam,
hogy az irodalom mindig is
közel állt a szívéhez, de más
olvasni, szemezgetni a versek
között, és más írni azokat.
Idővel újabb, már feledésbe
merült verseket is találtunk
megsárgult papírlapokon.
Eze ket később digitalizálta és
elmentette az utókornak. Az
újabb műveit pedig már digi-
tális formában írta meg.

– Milyen tervei voltak a
versekkel?

– Szüleinek egymás utáni
elvesztésével anyukám úgy
érezte, akkora űr tátong a
lelkében, hogy csakis az írás-
sal tudja azt valamelyest
befoltozni. A gyász időszaka
volt az, amikor a legterméke-
nyebb költővé vált. Ver sei -
nek több mint felét abban az
időszakban írta (2006-tól).
Egy idő után ez a mérhetet-
len fájdalom csitult benne,
majd felütötte a szerelem a
fejét életében, mely szintén
megihlette. Az írás jelentette
a lélek lecsendesedését, így
szabadította fel magában a
nyomasztó érzéseket vagy
éppen a túlcsorduló örömöt.
Idő közben nyugdíjba vonult,
amit nehezen dolgoz fel egy
olyan ember, aki a munkájá-

nak és a munkahelyének él.
Szinte pánikszerűen kereste
az új hobbikat, tevékenysé-
geket. Számos novellaötlete
volt, de sajnos megvalósítani
már nem tudta. Csak részle-
teket írt meg belőlük. 2009-
ben pár verse megjelent egy
amatőr költők verseit tartal-
mazó kö tetben. Ekkor lépett
először a nagyközönség elé,
és a siker lendületével tuda-
tosabban kez dett foglalkozni
az írással. Az volt az álma,
hogy az összes írását egyben
adják ki. 

– Ezért érezted feladatod-
nak, hogy megjelentesd?

–  Édesanyám halála meg-
döbbentő, felfoghatatlan volt
a szűk család részére, és talán
sokan másoknak is. A vágya
volt, hogy a kiadott kötettel
megajándékozza a családtago-
kat, barátokat, én pedig úgy
gondoltam, hogy még töb-
bekhez eljuttatható. Meg is

találtam a megfelelő kiadót.
Egy kedves kollégám, Dávid
László rajztanár segítségét
kértem abban, hogy a könyv-
höz illusztrációt készítsen. A
fekete-fehér grafitrajzok egy-
egy verskategóriát képvisel-
nek, és maximálisan elégedett
vagyok velük. Szintén vágya
volt édesanyámnak, hogy
Dávid László készítsen illuszt-
rációkat majdani könyvéhez.
Megvalósult!

– Hol lehet hozzájutni a
kötethez?

– A kötetet a kiadó honlap-
járól lehet legegyszerűbben
megvásárolni: http://hu.uni-
ted-pc.eu. A kiadó könyvei
között, Püski Mária Julianna
– Myra versek címmel a
Szépirodalom kategórián be -
lül a Líra&Dráma műfaji be -
sorolásban található meg. A
kötetet mindenkinek aján-
lom, akik ismerték, szerették
őt. Nagyon sokan nem is sej-
tették, hogy írt, főleg hogy
ennyi verset írt. Meglepetést
okoztunk mindketten. Édes -
anyám azzal, hogy titokban
írogatott, én pedig azzal, hogy
megszerkesztettem, kiadat-
tam műveit.                 Sz. K.

Fájdalmát és örömét
formálta verssé
Posztumusz jelent meg Pocsainé Püski Mária
verseskötete
A közelmúltban megjelent a néhai Pocsai Gá -
borné Püski Mária verseskötete. A kiadás a lánya,
Pocsai Márta régen dédelgetett terve volt. Vele
beszélgettünk a háttérről.

BÖLCSELET
Megérteni, mondd, hogy lehet,
Mit nem látsz, csak képzeled.

Érzed, hogy lelked vadul zakatol,
Kérdésre kérdés jön, 

s nem nyugszol.

Tégy rendet lelkedben, 
mondja a bölcs,

Soha ne maradjon testedben
görcs.

Merd érezni, mit a lelked kíván,
Merd megélni a titkok titkát.

Vállald fel, mit szeretnél tenni,
Ebben ne tartson vissza senki.

Merj érezni, merj szeretni
De tanuld meg a múltat feledni.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium Békési
Tagintézménye több mint egy évtizede van jelen
a város életében. A közelmúltban a diákok
rendhagyó irodalom órán vehetek részt Juhász
Kata és társai előadásában. Társulatával együtt
Karinthy Frigyes A rossz tanuló felel című novel-
láját dolgozták fel mozgásszínház formájában.
Az előadók több középiskolában szerepeltek
már, de felnőtt közönség előtt most először ját-
szottak. A kezdeti elfogódottság perceken belül
feloldódott. Az előadás 45 perces volt, interaktív
játék groteszk elemekkel. Nonverbális eszkö-
zökkel is kifejezhető a mű üzenete, ezt mind-
annyian éreztük. A hallgatóság látta a rossz
tanuló igyekezetét, a megfelelés kényszerét.
Különböző zenei betétekhez különböző szerep-
játék tartozott. Juhász Kata zseniális előadó,

meghökkentő és szuggesztív. A különleges
élményt fokozta, hogy a hallgatóság is benne
volt a játékban. A bemutatót kötetlen beszélge-
tés követe, melynek során megvitattuk, kiben
milyen érzéseket, gondolatokat ébresztett az
előadás. Érdeklődéssel várjuk a folytatást.

Butsiné Kovács Aranka, tagintézmény-vezető

Rendhagyó irodalomóra

A Mozgáskorlátozottak
Egyesületének békési szerveze-
te december 8-án a Karacs
Teréz iskola ebédlőjében tar-
totta Mikulás ünnepségét. Az
egyesület pénztárosa, Illés
Katalin volt a ceremóniames-
ter, ő köszöntötte az egybe-
gyűlteket és a társszervezetek
képviselőit. A csodálatosan
feldíszített fenyőfa és a terített
aszal mellé az ünnepi műsor is
pompásan illett. Katalin
asszony Jurth György Év végi
köszöntőjét olvasta fel, majd
felcsendült a Hull a hó kezde-
tű dal furulyakísérettel Fekete

Andrea és Balog Andrea elő-
adásában. Szabó Luca verset
mondott, Szabó Boglárka
ének hangjával csalt mosolyt
az arcokra, Szilágyiné Ildikó
hegedűjátéka csak emelte az
ünnep fényét. Sipaki Ildikó fit-
nesz aerobic gyakorlatai pedig
a kislány rendkívüli rugalmas-
ságát mutatták be. A műsort
végigszemlélte a Mikulás is,
kit már korábban közös ének-
szóval hívogatott kicsi és nagy
egyaránt lelkesen, s most az
aprónép nem kis örömére
ajándékot adott mindenkinek.
Természetesen a felnőttekre is

gondolt. Szendvics, tea, süte-
mény kóstolgatásával és vi -
dám csevegéssel folytatódott
az ünnepség, mely felhőtlen
mosolyt csalt az arcokra. 

Az egyesület vezetősége
ezúton szeretné megköszönni
a támogatást Szabó Zoltán,
Csapó Imre, Sipaki István,
Gú ti László és Mészáros Sán -
dor vállalkozóknak, valamint
a Kíra, Sweet Food, Kima Pál
és Társa, Mezőhíd Kft-nek, és
Békés Város Polgármesteri
Hivatalának, a Mozgáskor lá -
to zottak Békés Megyei Egye -
sületének.                    Gugé

Mosoly az arcokra
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Horgász
szemmel

Sokak számára a feederbot
már egyáltalán nem ismeret-
len, sőt bejáratott, és kiválóan
működik. Míg mások már
sokat hallottak erről a mód-
szerről, de még nem volt mód-
 jukban lecserélni a ha gyomá-
nyos botjaikat. Én nem bizta-
tok senki botcserére, hi szen
minden horgásznak megvan az
a saját botja, amit igazán ked-
vel, és sok élmény köti hozzá.
De hasonlítsuk össze a feeder
módszert a hagyományos fene-
kezéssel! A feeder módszer
lényege a spicc fi nomságában
rejlik. Például ha mindkét
bottípusnak 100 g-os dobó
súlya van, de a hagyományosra
minimum 0,25 mm damilt
tudok használni, mert ha
vékonyabbat teszek, kapáskor
beletépem a horgot, esetleg  az
egész szereléket. Ezzel szem-
ben a feeder botra finomabb
szereléket is tehetünk, köny-
nyedén tudunk akár 0,18-as
főzsinórral horgászni anélkül,
hogy a hal ereje és a bot bevá-
gási sebessége eltépné a
damilt. Ezek a speciális botok
több hosszban kaphatók akár
2,7 métertől 4,2 méterig, a
Körösök belógó fűzfa ágaitól
is kényelmesen elférünk vele.
Bő a méretválaszték. A dobó-
súly tartomány is tág: 50-től
300 grammig terjed, így min-
denki a maga horgászati stílu-
sához alakíthatja. Én a feeder
bot mellett döntöttem, mert
hozzám a finomabb készség
kö zelebb áll, és sok verseny-
győ zelem ezen bothoz fűződik.

Szekerczés Sándor

HAGYOMÁNYOS 
VAGY FEEDER?
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Teljes gőzzel készül a felnőtt
férfi kézilabdacsapat a követke-
ző szezonra. Az első forduló feb-
ruár 24-én lesz, amikor a
Nyíregyháza csapa-
tával fogunk ját-
szani. A fiúk
d e c e m b e r
20-tól janu-
ár 3-ig
k a p  t a k
időt a pi -
h e n é s r e.
Azóta min-
den nap ke -
ményen edze-
nek. Feb ruár vé gé-
ig tervbe van véve nyolc felké-
szülési mérkőzés is. Elsőként
február 9-én Tö rökszent -
miklóson fognak részt venni a
fiúk egy felkészülési tornán.
Jelenleg csak Mohácsi Árpád
részvétele kétséges, vállsérülése
miatt. 

Az utánpótlás-csapatoknak
nagyon rövid szünet jutott.
Január 2-án már elkezdték a

fiatalok az edzéseket, 3-án
pe  dig az OSB keretein belül
meccset is nyertek. Az 1998-
as régió válogatottjával az

ünnepek alatt
egy háromna-

pos bu dapes-
ti tornán is
részt vet-
tek. Az
E R I  M A
bajnokság

is el kez -
dődött a
2001-2002

korosztály szá-
mára. Győri Má -

tyás és Iva nics Gergely
Veszprém ben játszott a serdü-
lő válogatottban Horvátor -
szág csapata ellen. 

A következő szezonra a
Békési Városi Sportcsarnok -
ban már kaphatóak a bérle-
tek, a BFKC minden sport-
rajongót és érdeklődőt szere-
tettel vár. 

Rucska Beáta

Teljes gőzzel előre!
Február 24-én rajtol a bajnoki szezon

2013. február 16-án immár
negyedik alkalommal kerül megrendezésre
Békés Város Önkormányzata és a városi
sportszervezetek által szervezett
BÉKÉSI SPORTBÁL.

Helyszín:
Békés Városi Sportcsarnok

A bevételt ismételten a békési
sportszervezetek támogatására fordítjuk.

Részletek és további információk
a Városi Sportcsarnokban vagy
a Polgármesteri Hivatalban
Kálmán Tibor sportreferenstől
kérhetők a 66/411-011 telefonszám
168-as mellékén.

Egy-egy hétvégén 10-20
személy vesz részt a 4-5 órás,
izgalmas, sok mozgást igénylő
taktikai és csapatversenyeken.
Rendszerint két csapat küzd
egymás ellen egy terepakadá-
lyokkal szabdalt pályán. Ala -

csony energiájú (az eredetihez
megszólalásig hasonlító, ellen-
 ben ártalmatlan) légfegyve-
rükben 6-8 mm átmérőjű,
biológiailag lebomló gomblö-
vedék van. A gömblövedékek
nem hagynak festéknyomot,
így az eltalált játékosnak kell a
találatot jeleznie. Az airsoft
tehát a résztvevők becsületes-
ségén, korrektségén alapszik -
inkább komoly hobbi, sem-
mint versenysport.

– Békésen a Penny parko-
lójában szoktunk gyülekezni,

ahol már megismerhették a
békésiek, hogy ez egy ártal-
matlan sportegyesület, és
nem valami militarista gyüle-
kezet. Csapatunk semmilyen
félkatonai vagy katonai szer-
vezetnek nem tagja, semmi-

lyen po litikai vonulata nincs,
ez egy hobbisport – ismertet-
te Ná dasi János. Hozzátette,
hogy a Bé kés-Airsoft nevét
nem csak Ma gyarországon,
hanem im már külföldön is
ismerik, elismerik. 

A Békés-Airsoftnak három
pályája van a megyében. 

– Büszkék vagyunk arra,
hogy az általunk fenntartott,
bérelt helyeken, területeken
rendet tudtunk tartani, és az
egyesület tagjainak anyagi
támogatásával javítani tudtuk

környezetünket az elmúlt idő-
szakban. Ezúton is köszönöm
tagjainknak, hogy hétvégen-
ként takarítottak, utakat tisz-
títottak, és szemetet szedtek az
erdőkben, ahol játékainkat
megszerveztük. Köszönjük az
elmúlt 5 év munkáját – mond-
ta el lapunknak Nádasi János. 

A szervezet rendszeresen
részt vesz bemutatókon, ahol
népszerűsíteni igyekeznek ezt
a Japánból indult, de mára az
egész világot meghódított
hobbisportot, amely maximá-

lisan biztonságos, és számosan
olyanok űzik, akik lényegében
csak ekkor tartózkodnak hosz-
szabban a szabad levegőn, és
kapcsolódnak ki a mindenna-
pokból. Összetartó csapatszel-
lem jellemzi az airsoftosokat. 

Nádasi János buzdít minden
18 évnél idősebb személyt,
hogy próbálja ki az airsoftot,
vegyen részt a nyílt napokon,
melyekről bővebb információ
kapható a 30/852-26-94-es szá-
mon, valamint a www.bekes -
airsoft.hu oldalon.          Sz. K.

Játékra hívnak az airsoftosok
Eredményes esztendőt zárt a Békés-Airsoft Sport
és Szabadidős Egyesület – mondta el lapunknak a
szervezet vezetője, Nádasi János. A 2008-ban ala-
kult sportegyesület helyben mintegy 50-60, a
megyében közel 300 sporttársat számlál, akik
hetente jönnek össze játszani. 
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