
Az előző lapszámunk megje-
lenése óta jelentős elismerés-
ben részesült két békési közis-
mert személyiség. Csuta György
festőművészt a Magyar Kultúra
Lovagjává ütötték, míg a cégve-
zető Barkász Sándor, aki a Csa -
ládért Alapítványon keresztül
lapunk megjelentetését is finan-
szírozza, a Békési Megyei Ön -
kor mányzat Ado mány-díját ve -
hette át. A két el ismerés részle-
tezése mellett beszámolunk je -
len lapszámunkban a Magyar
Kultúra Napja helyi eseményei-
ről és más aktualitásokról is. Így
írunk arról, hogy a városvezetés
fogadást adott a jelentős helyi
adót befizető cégek vezetőnek.
Ezen az eseményen életre hívták
a tíz legnagyobb helyi adóbefi-
zető vállalkozás képviselőit tö -
mörítő Tízek Tanácsát. A szerve-
zet vállalta, hogy a jövőben vé le-
ményezi a városvezetés stra té-
giai és fejlesztési döntéseit. Tag -
jait a következő lapszámunk tól
kezdődően szeretnénk bemutat-
ni a tisztelt olvasóknak.
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MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Helyesli 
a járási rendszer 
visszaállítását? 

49%
Nem. 

28%
Igen. 

23%
Nem
tudom. 

Lapunk elé…

– Zökkenőmentes volt a
hivatal munkájának megkez-
dése, köszönhető ez annak is,

hogy a munkatársakkal még a
két ünnep között is végeztük
a szervezési-költözési felada-

tokat. A járási települések
maximálisan együttműködő-
ek voltak, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni. Január
2-án el kezdtük a folyamatban
levő ügyek átadás-átvételét és
az önkormányzatok és a Kor -
mányhivatal között megkö-

tött megállapodásokban fog-
laltak megvalósítását. Január
14-ével felállt a kisebb telepü-
léseken az ügysegédi rendszer.

– Hány munkatársat érin-
tett a járási átszervezés a
Békési Járási Hivatal műkö-
dési területének településein?

– Összesen 28 munkatársat
érintett. Muronyról, Tarhos -
ról, Bélmegyerről 1-1 főt, Ka -
mutról 2 főt vett át a Békési
Járási Hivatal. A többi mun-
katárs Mezőberényből és Bé -
késről érkezett. 

Folytatás a 3. oldalon

Zökkenőmentesen indult a munka a járási hivatalban
Január elsejével megkezdte a munkáját a Békési
Járási Hivatal, melynek megbízott vezetőjét, dr.
Csarnai Juditot kérdeztük az első tapasztalatokról.

A Falvak Kultúrájáért Ala -
pítvány kuratóriuma a Kul túra
Lovagrendje nemzetközi  ta -
nács adó testülete javaslata alap-
 ján Egyetemes Kultúra Lo vagja,
Magyar Kultúra Lo vagja és
posztumusz a Magyar Kul túra
Lovagja címet adományozott 12
ország 36 szemé lyi sé gének ja -
nuár 19-én Bu dapes ten, a Ha -
gyományok Há zában. A kortárs
képzőművészet fejlesztéséért
kiérdemelte az elismerést Csuta
György békési fes tőművész is.
Pályá zatát e ran gos elismerés
elnyerésére a KÉSZ békési szer-
vezete nyújtotta be a város ön -
kormányzatának tá mo gatá sá -
val. Az ün nep ségen jelen volt a
művész fe lesége, Izsó Gá bor
pol gármes ter és a pályázat író -
ja, Dr. Pálmai Tamás. A laudá-
cióban kiemelték a több mint
negyven éve kiállító mű vész
kul túra szervező tevékenységét,
me lyet itthon és nemzetközileg

is ki fejt. Csuta György Békés
Vá ros Dísz pol gára, aki al kotá-
sai adományozásával rendszere-
sen tá mogatja a civil szerveze-
tek mun káját és a városi ren-
dezvények megvalósítását.

A lovaggá ütési ceremónia
állandó jelképei a kard, a pajzs
és a címer. Az elismeréshez
érem lánccal, oklevél és ezüst
kitűző jár. Az elismertek ne -
vét bejegyezik a Kultúra Lo -
vagjai Aranykönyvébe.

A kuratórium felkérésének
eleget téve a kitüntetett lakóhe-
lyén is lesz mód megismerkedni
a pályázás körülményeivel, az
avatás és a gálaműsor részletei-
vel valamint a részletes méltatás
szövegével is. Minderre február
15-én, pénteken 17:30-tól kerül
sor a kulturális központ kápol-
natermében egy ünnepi rendez-
vény keretei között, amelynek
során többek között fellép a
KÉSZ-díjas Fejes házaspár is.

A Magyar Kultúra Lovagja
címet kapott Csuta György 
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A Kecskeméti Gábor Kul -
turális Központban megrende-
zett program első részében a
budapesti Theatrum Hun -
garicum társulatának előadásá-
ban zenés-verses irodalmi
össze állítást tekinthetett meg a
közönség „Hazám” címmel. A
műsorban mások mellett Jó kai
Mór, Petőfi Sándor, Cso konai
Vitéz Mihály, Ady Endre, Tóth
Árpád, József Atti la, Radnóti

Miklós, Weö res Sándor, Váci
Mi hály, Ká nyádi Sándor, Cso ó -
ri Sándor és Márai Sándor írá-
sainak részleteit hallhatta a
publikum, ugyanakkor kevésbé
köz ismert költők alkotásai is
elhangzottak az esten. Olyan
művek, amelyeket az elmúlt
évtizedekben elhallgatott az
akkori kultúrpolitika. 

A hazafias szellemiségű elő-
adás után a nagy hazafi, Wass

Albert író mellszobrának
meg koszorúzására került sor a
kulturális központ előcsarno-
kában. Köszöntő beszédében
Dr. Pálmai Tamás emlékezett
arra, hogy a nagy művész ép -
pen 105 éve született, 15 éve

hunyt el, míg e szobrot öt esz-
tendeje helyezték el helyi civil
szervezetek összefogásával. 

– Az ordas eszmék szirén-
hangjai hallhatók ma is, mint
Wass Albert idejében. De van
remény, gyógyulnak sebeink,

ezen ordas eszmék ellenére is.
Az egységes nemzetet nem
kérdőjelezi meg semmi –
mondta mások mellett az
alpolgármester. 

Az emlékezés végén eléne-
keltük a Himnuszt és a Szé -
kely Himnuszt.

A kulturális est harmadik
részeként táncház zajlott. So kan
éltek a lehetőséggel, hogy a Be -
lencéres Néptáncegyüttes tagja-
inak közreműködésével, Maho -
vics Tamás néptáncpedagógus
vezetésével megmozgassák tag-
jaikat, és táncokat ta nul janak.
Az élőzenei kíséretet ez úttal az
orosházai „Ahhoz ké pest” zene-
kar szolgáltatta.   Zsombok I.

Megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját
Ahogyan az országban sok helyen, így városunk-
ban is méltó módon megemlékeztek a Magyar
Kultúra Napjáról. Annak emlékére tartják, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én befejezte a
Himnusz megírását. Ennek éppen 190 esztendeje. 
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A Hazám című előadásban a Theatrum Hungaricum társulatának tag-
jai léptek színpadra.

Családbarát Munkahely cí -
met nyert a napokban a Békés
Városi Szociális Szolgáltató
Központ. Az intézmény az el is-
merés mellett egymillió fo rint
pályázati támogatásban is ré -
szesül a közeljövőben. Ebből az
összegből a családbarát munka-
hely kialakítását és fejlesztését
megvalósító program és preven-
ciós tevékenység va lósul majd
meg. A békési szociális köz pont
Jantyik utcai épületében kiala-
kítanak majd egy játszósarkot,
amely fejlesztő játékokkal és
egy laptoppal fog gazdagodni.
Ez a kezdeményezés elősegíti a
munka és magáné let össze-

egyeztetését, a családi, magáné-
leti és munkahelyi kö telezettsé-
gek összehangolását.

A pályázat kiírója és lebo-
nyolítója az Emberi Erőforrás
Minisztérium megbízásából a
Nemzeti Család- és Szociálpo -
li tikai Intézet. A pályázat
kerete egyébként 23 millió
forint volt.  Az ünnepélyes díj -
átadóra az Emberi Erőfor -
rások Minisztériumá nak köz-
ponti épületében került sor,
ahol a címet Soltész Miklós, az
EMMI szociális, családügy és
ifjúságügyi államtitkára adta
át Kádasné Öreg Juliannának,
az intézmény igazgatójának.

Családbarát munkahely 
címet kapott 
a szociális szolgáltató

A 2013-as Békési Kalendárium 
és a Beszélő házak – épített értékeink 

/ Egy nyelvet beszélünk könyvünk 
korlátozott példányban még kapható! 

A kettő együtt még olcsóbb!



Gyakorló háziorvosként anno gyakran találkoztam
megfázás gyógyítására vonatkozó népi gyógymódok-
kal. Anno – azaz régebben – mert lassan kihalnak a
tanyasi nagymamák, akik mindezen titkokat még tud-
ják. Az utolsó órák utolsó percében vagyunk. Nos,
ugyan van, amit nem szabad átvenni (a petróleumos
kockacukor mérgező lehet!), de van, ami ma is teljesen
hasznos és igaz. Nézzük őket! Már a megfázás kezde-
tén kezdjük el a fokozott folyadékivást. Amúgy is kell a
méregtelenítés-
hez a tiszta víz,
de ilyenkor még
fontosabb a láz
és a gyulladás
miatt. Ezek
mind vizet éget-
nek, vonnak el.
A folyadékot (a
vizet is) lan-
gyosmelegen
ad juk, mert a
hi deg testhőre
való felmelegí-
tése fe lesleges
energiát von el
a testünktől. A
na gyi gyógyító teájában lehet gyulladáscsökkentő és
fertőtlenítő székfű (kamilla), hurutoldó hárs vagy hagy-
ma például. Fontos a natúr méz, kiskanállal, mert kitű-
nő helyi fertőtlenítője a toroknak, de napi fogyasztása
(2 deci langyos vízben 2 kiskanál mézes almaecet) is
méregtelenítő, fogyasztó hatású és a cukorbetegség
ellensége is mellesleg. A nyakra folyamatos száraz

meleg biztosítása egy vékony sállal: megoldható és
hasznos. Ha a nyelés nehezebb, óvatos – nejlonos
lefojtás nélküli – dunsztkötés is megpróbálható.
Belsőleg könnyű étkek javasoltak, ugyancsak azért,
hogy a beteg szervezetnek ne kelljen a nehéz ételek
emésztésével bajlódnia. A savanykás „becsinált”
(értsd: alig behabart) zöldséges jérce, gyöngyös vagy
galambleves minden betegnek kitűnő. Helyi fertőtlení-
tő, vírus- és baktériumölő a nyers fokhagyma (citrom-

mal, petrezse-
lyem zöldjével,
zellerrel fo -
gyaszt va nem
annyira sza-
gos). A mézes
fekete retek jó a
köhögés ellen
(karalábészerű-
en kivájjuk,
méz zel töltjük,
egy napig állni
hagyjuk), a bár -
ki által könnyen
e l kész í t he tő
hordós sava-
nyú ká poszta

pedig C-vitamin-bomba. Láz (38 fok fölött) esetén a tel-
jes test hűtőborogatása, a hűtőfürdő kitűnő egy egy-
szerű lázcsillapítóval kombinálva.

Mindezek olyan dolgok, amelyek a legtöbb ház-
tartásban megtalálhatóak, „kikerülnek a kertből,
kamrából.” Tessenek kiegészíteni az ötleteket!
Várjuk a javaslatokat!                   Dr. Pálmai Tamás

A Kossuth utca 8. szám alatti épületünk
utcai homlokzata sajátságos építészeti értékei-
vel hívja fel magára a figyelmet.

A házat Lőwi Jakab vaskereskedő építtette
1910-ben. Vaskereskedő üzlete is itt volt. Fia,
dr. Ladányi Imre orvos a bal oldali épület-
szárnyban működte-
tett rendelőt. Az épü-
let jobb szárnyába
1947-ben Varga And -
rás textilkereskedő
köl tözött családjával.
Békésen mindenki
úgy emlegette, hogy
Varga Bandi, a rőfös.
Végtelenül udvarias
volt mindenkihez, nem csak a vásárlóihoz. Kis
Sándor órásüzlete is több évig itt működött. Ő
is kedves, udvarias polgára volt városunknak.
Itt kapott helyet Szabó Márta fodrászüzlete.

A bal oldali részben élő ifjú Erdei Ferenc
szépen megőrizte az eredeti utcai homlokza-

tot. Köszönet az értékmentésért.
Különösen értékes a ház szárazkapu-bejára-

ta. A díszes kovácsoltvas az igényes polgár
ízlésvilágát tükrözi. A félköríves kaput klin-
kertégla-burkolat szegélyezi. A kapu fölött
lányfej-díszítést láthatunk. Az egész utcai

homlokzat klinkertég-
la-burkolattal készült.
Az ablakok szemöl-
dök- és könyöklőpár-
kányát a világos szín
még jobban kiemeli.
Az övpárkány feletti
díszítések is megma-
radtak. Az építmény
utcafronti részén mell-

védszerű felfalazás figyelhető meg. A kisvárosi
polgárház – tekintettel hangsúlyos utcaképi
elhelyezkedésére és építészeti értékeire – helyi
védelmet érdemel.

Bíró György, városvédő
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AZ EGYKORI LŐWI-HÁZ

A Hunyadi tér 1/1. alatt
mű ködő Szent Lázár Alapít -
vány már közel hat éve bizto-
sít 100 pszichiátriai betegnek
nappali ellátást, közülük 40
személy végez termelő mun-
kát. Ám szeretnének más ne -
héz helyzetben élő emberek-
nek is segítséget nyújtani.

Városunkban egyre több

ember sodródik létbizonyta-
lanságba, ami végső esetben
otthonuk elvesztésével jár, rá -
adásul a téli hónapokban ke -
vesebb munkavégzési lehető-
ség áll a rendelkezésükre, így
a mindennapi étel biztosítása
is nagy gondot okoz a szá-
mukra.  Ezt szem előtt tartva
indította el a Szent Lázár

Alapítvány azt a programot,
amelynek keretében január
14-től február 8-ig 14 hajlék-
talan emberhez és hat nehéz
helyzetben élő ellátottjukhoz
juttatnak el meleg ételt. A
változatos ebédet a Kira étte-
rem szállítja ki, amit az alapít-
vány gyümölccsel és plusz
adag kenyérrel egészít ki. 

Hajléktalanokat étkeztet az alapítvány

Hagyományos évzáró-év -
nyitó ebédjét rendezi a Bé -
kési Kertbarát Kör február

9-én, szombaton 13 órától a
Dübögő étteremben. Az
ebédre mindenkit szeretettel

várnak. Jegyek még váltha-
tók a piacon László Mi -
hálynénál.

Évnyitó ebéd a kertbarátoknál

A TÁMOP 2.1.2. projekt
alapvető célja a felnőtt
lakosság gazdasági verseny-
képességének növelése, va -
lamint munkaerő-piaci, el -
helyezkedési esélyeinek nö -
velése. A munkaerőpiacra
jutni korszerű ismeretek
birtokában lehet, és azok
fej lesztése segít abban,
hogy meg is lehessen tarta-
ni a munkahelyeket. Ehhez
korunk megköveteli, hogy
digitális ismeretekkel és
idegen nyelvi tudással is
rendelkezzenek a munka-
vállalók. 

A képzésben részt vevő
személyek esetében a támo-
gatás mértéke a képzési díj
95-98%-a lakóhelytől füg-
gően. Az a személy, aki meg-

 felel a részvételi feltételek-
nek, a teljes regisztrációt
követően a projekt időtarta-
ma alatt maximálisan bruttó
90000 Ft (azaz kilencvenezer
forint) képzési támogatás
felhasználására válik jogo-

sulttá. Természetesen ezt a
lehetőséget akkor lehet teljes
mértékben kihasználni, ha
van még elegendő pénz a
pro jekt költségvetésében.
TÁMOP 2.1.2. eredményes
megvalósításához 12,48 mil-
liárd Ft európai uniós támo-
gatás áll rendelkezésre.

A program hivatalos olda-
la www.tudasodajovod.hu. 

Bővebb felvilágosítás a
programmal, és a képzések-
kel kapcsolatban az alábbi

elérhetőségen: 5630 Békés
Posta utca 2., Békés-Rehab
In tegrált Szociális Intéz -
mény Harmóniaház e-Ma -
gyar ország ponton lehetsé-
ges Prorok Mihálynál. Tele -
fonszám: 66/644-637.

�

Tudásod a jövőd!
Békés város lakosainak is elérhető a Támop 2.1.2
program IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATI-
KAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE címmel,
melyben a város lakosai 98%-os támogatással
nyelvi és informatikai képzésekben vehetnek
részt – számolt be lapunknak Prorok Mihály e-
tanácsadó, programban résztvevő mentor.

KEDVES OLVASÓ!
Örömmel értesíti Önöket lapunk szerkesztősége,

hogy új rovat született. Ötlete egyszerre fogant meg két
ősbékési agyban, a Békési Újság főszerkesztőjében,
Szegfű Katalinéban és a lapolva-
só Varga Ist ván, alias Csavi gáé -
ban, és egy elbékésiesült elme
volt a vektora eme eszmecsírák
összekapcsolódásának, jelesül a
jegyzetíró Pál mai Tamásé. Címe
és logója arra céloznának, hogy
a legegyszerűbb, legpraktiku-
sabb dolgok olykor észbontóan
egyszerűek, és az is észbontó,
hogy nem nekünk, és nem azonnal jutott az eszünkbe.
És észbontó a rovat azért, mert minden erre a témára
éhes békési ész kibontakoztatását szolgálná, minden
békési ember ötletét várná, mintegy élővé tenné a lap

és olvasói kapcsolatát. Az egész tulajdonképpen a helyi
értékek rovata, a népi gyógymódoktól az őszi eltevésig,
a kotlósültetéstől a szappanfőzésig. A paletta végtelen,

és az Önök javaslataira vár.
Valamint szól arról is, hogy eze-
ket az értékeket kötelességünk
továbbadni utódainknak: gyere-
keinknek, unokáinknak. Minden
írás tulajdonképpen gondolatéb-
resztő, továbbragozható, hiszen
a rövid terjedelem alkalmatlan a
teljességre. A beérkező vissza-
jelzéseket megszűrjük, és ami

érdemes és alkalmas közülük, a témára visszatérve
közzétesszük, így egy idő után akár könyv formájában
is megjelenhetnek.

Tél lévén, az első írás stílszerűen a megfázásról szól. 

KŐOLAJAT A MANDULÁRA?

Gasztrokomplexummal és
szabadtéri foglalkoztatóval bő -
vül a közeljövőben a Bé kés-
dánfoki Üdülő köz pont. A léte-
sítmény területén található,
egykor büfé és étkező funk ció-
val bíró épület nem felel meg
kor elvárásainak és a rá vonat-
kozó előírásoknak. Helyére
egy teljesen új, mo dern sza-
badtéri foglalkoztató- és gaszt-
rokomplexumot építenek a
város turisztikai vonzerejének
növelésére közel 289 millió
forint vissza nem térítendő
pályázati támogatás részeként.

Izsó Gábor polgármester a
projekttel kapcsolatosan el -
mondta, hogy előzetes tervek
szerint a tábor közepén létre-
hozott épület három részből
állna. A felülről fedett, de ol -
dalról nyitott közösségi tér
alkalmas lesz csoportos foglal-
kozások, rendezvények meg-
tartására. A főzési lehetőséget

biztosító résznél kemence,
grillező, bográcsozó és szalon-
nasütő helyeket építenek ki.
Végül pedig egy korszerű
vizesblokk kialakítása ten né
teljessé az építmény funk cióit.
Elképzelések szerint már idén
tavasszal elkezdődhetnek a

munkálatok a tábor területén.
A beruházás kedvező felté-

telekkel valósulhat meg, ugya -
nis a „Békés Bringa” címet
viselő projekt százszázalékos
támogatottságú, így a város
részéről önerőt nem igényel-
nek a fejlesztések. 

Büfé helyett közösségi tér 
és grillező hely lesz Dánfokon

A tervek szerint így fog kinézni a dánfoki gasztrokomplexum (látványterv).

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ
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Állítólag egy amerikai
filozófus fogalmazta meg
anno az alább következőket.
Mint minden alapfelisme-
rés, ez is időtlennek bi zo-
nyul, azt hiszem. Az örökös
hatalom uralomra jutásának
és maradásának tech nikáját
mutatja be tu lajdonképpen.
Magyaror szág lassan három
éve már, hogy megszabadult
egy ilyen guvernációtól
(gubernációtól?). Most utó-
daik úgymond bocsánatot
kérnek a határon túli ma -
gyaroktól (Erdélyben az
RMDSZ szíves asszisztálásá-
val), közben a Közel-Ke -
letről ismét Magyarország ra
érkező Ron Werber ve zérle-
tével elindult a gyűlölet-
kampány. Első célzottjai a
Magyarországra telepedett
határon túliak. Ismét.
Figyeljünk hát, újra a hírhe-
dett népszavazás szellemé-
nek felélesztése a cél. Hisz
ál-bocsánatkérő farizeusok
lennének, nem? De nézzük,
mint mond a filozófus, mik
az eszközeik? 

Az emberek figyelmét el
kell vonni a valós és súlyos
szociális gondokról, le kell
foglalni őket harmadrangú,
kis társadalmi jelentőségű
problémákkal, de amelyek
érzelmileg erősen megérin-
tik őket. A bulvársajtó eb -
ben hű szolgájuk lesz. A
nép  nek úgy kell tekintenie
politikai vezetőire, mint a
nemzet megmentőire. En -
nek érdekében a média ré -
vén hamis riasztásokat és
álfenyegetéseket kell rájuk
zúdítani, amelyek miatt ag -
gódni, szorongani kezdenek.
Ha ez elérte a kritikus szin-
tet, közbe kell lépni és meg
kell oldani a nemlétező, ger-
jesztett problémákat. Hálá -
sak lesznek, s ön maguk fog-
ják kérni szabadságjogaik
csorbítását. A nemzetnek
mindig készen kell lennie
arra, hogy valami rosszabb
következik. Er re fel kell
használni a „fehér” propa-
gan dát (kormány irányította
médiumok), a „szürkét”
(csak rész ben kormánybefo-
lyásoltak), s a „feketét” (sen -
ki sem gondolná, hogy a ha -
talmat szolgálják). Ezek egy
olyan kormány képét vetítik
elő, amely erejét megfeszítve
munkálkodik azon, hogy a
sötét fellegeket elhessentse a
nemzet feje felől. A meg szo-

rító intézkedéseket fokozato-
san kell bevezetni, így az
emberek hozzászoknak a
rosszhoz, sőt: örülnek, hogy
még mindig nem a legrosz-
szabb következett be. Meg
kell győzni őket, hogy min-
den rossz, ami most törté-
nik, az csak a szebb jövőért
van, a gyerekeikért. Az
emberek re mény telenül
idealisták és hiszékenyek,
akik ezt az érvet („majd a
gyerekeinknek sokkal jobb
lesz, ezért kell áldozatot hoz-
nunk”) évszázadokon keresz-
tül hajlandók benyelni.

Le kell szoktatni őket a
gondolkodásról, ezért már-
már infantilis módon, mini-
mális szókinccsel, rövid
mondatokban kell fogalmaz-
ni. Így megszokják a felüle-
tességet, naivak és beetethe-
tőek lesznek. Min dig az
érzelmeikre kell hat ni, nem
az ésszerű gondolkodásukra.
Az érzelmeket sokkal köny-
nyebb manipulálni, mint az
értelmet. Tu datlanságban és
műveletlenségben kell tarta-
ni őket, le kell butítani az
oktatást, így az iskolarend-
szer a közvélemény manipu-
lálásának ideális eszköze
lesz. A népet el kell zárni az
objektív, kor rekt és teljes
tájékoztatástól. Pénzelni kell
azokat a médiumokat, ame-
lyek butítják és félretájékoz-
tatják az embereket, és el
kell lehetetleníteni azokat,
ame lyek ennek ellenkezőjét
próbálják elérni. 

A nyájszellem erősítése
elsődleges! Az egyénben fel
kell ébreszteni a szégyen- és
tehetetlenség-érzetet, s vá -
lasztandó lehetőségként
szembe kell állítani az iga-
zodási, csatlakozási kény-
szert. Az egyéniségeket nél-
külöző nyájat mindig köny-
nyebb irányítani, ellenőrizni
és befolyásolni. Min dent
meg kell tenni az egyének
megismerése érdekében.
Titkos nyilvántartásokat
kell vezetni az egyén külön-
féle – ízlésbeli, politikai,
ideológiai, viselkedési – szo-
kásairól, teljes pszichológiá-
járól. Jobban kell is merni
őket, mint ahogy ők ismerik
önmagukat. Ti tokban fel
kell használni a társadalom-
tudományok leg újabb vív-
mányait ennek érdekében. 

Nos, eddig a javaslatsor.
Erősen lerövidítettem a fi -
lozófus „tanácsait”, de így
is félelmetesek és nagyon
is merősek, ugye? S a felis-
mert ellenség félig már
legyőzött is, ugye?  Akkor
jó. Csak szóltam, hogy ne
feledjük ezeket. És őket.

Farizeusok a színen

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötés: nem
kaptunk jelentést.

Elhunytak: özv. Ta rap -
csik Gyuláné Szabó Ilona
(90 évesen), Oláh Gergely
(84, Tarhos), Okányi
István (66), Kür ti Lász -
lóné Bíró Zsuzsanna (78),
Ásós Antal (59), özv. Be -
recz Lászlóné Gyenge
An na (88), Várnai Má -
tyásné Smid Ibolya (71),
Sipaki Andrásné Téglás
Sára (80, Murony), Gyeb -
nár Jánosné Békési Ju -
lianna (69), Varga Lajos
(46), Kővári Zoltán (80).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

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 26-FEBRUÁR 2. 
Turul Patika (Piac tér)

FEBRUÁR 2-9. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

FEBRUÁR 9-16.  
Levendula Patika (Csabai u.)

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

Folytatás a címoldalról
Igyekeztem a feladat-ellátá-

si helyüket úgy meghatározni,
hogy lakóhelyükhöz a lehető
legközelebb szolgálják ki az
ügyfeleket.

– Várhatjuk-e, hogy való-
ban felgyorsul és a kormány
tervei szerint ügyfélközpon-
túbb lesz az ügyintézés?

– A közigazgatási reform
2011. január 1-jével indult
meg, amikor is felálltak a me -
gyei kormányhivatalok. A kö -
vetkező nagy lépés a járási
rend szer kialakítása volt. A
legfontosabb oka az állami és
ön kormányzati igazgatás el vá -
lasztása volt, valamint egy
hatékony, költségtakarékos,
az ügyfeleknek magas színvo-
nalú, elérhető közszolgáltatás
kialakításának igénye. Jelen -
leg is fo lyik az ágazati jogsza-
bályi kör nyezet áttekintése,
egységesítése annak érdeké-
ben, hogy egyszerűbbé, gyor-
sabbá váljon az ügyintézés.
2013 végére felállnak a kor-
mányablakok, ahol egységes
ar culattal, azonos, magas szín-
vonalon, hosszított nyitva tar-
tással intézhetik az állampol-
gárok ügyeiket.

– Hol és milyen ügyeket
intézhetünk a Békési Járási
Hivatalban?

– A Békési Járási Hivatal
tisztán államigazgatási ügye-
ket lát el. Szervezeti felépítését
tekintve áll egy törzshivatal-
ból, amely része az Okmány -
irodai Osztály és a Hatósági
Osztály. A Hivatalhoz tartozik

még há rom szakigazgatási
szerv: a Já rá si Gyámhivatal, a
Járási Mun kaügyi Kirendelt -
ség, és a jövőben a Járási Föld -
hivatal, amely jelenleg kiren-
deltségként mű ködik. A Bé -
kési Járási Hiva talnak Mező -
berény városában működik
egy kirendeltsége, amely szer-
vezetileg lefedi a törzshivatalt,
így gyámhatósági, egyes szoci-
ális, okmányiro dai ügyeket is
lehet ott intézni.

Helyileg a törzshivatal és a
Járási Gyámhivatal Békésen a
Kossuth utca 3. szám alatt ta -
lálható a volt Agrárinno vá ciós
Központ helyén. Az ok mány-
iroda maradt a Polgár mesteri
Hi vatal épületében a Petőfi
utca 2. szám alatt, illetve Me -
ző berényben a Kossuth tér 1.
szám alatt. Az ügyfélfogadási
időt tekintve igyekeztünk
alkalmazkodni a Polgár mesteri
Hi vatalok ügyfélfogadási idejé-
hez, így a Hivatal ugyanakkor
fo gadja az állampolgárokat,
amikor a békési és a mezőberé-

nyi Polgármesteri Hivatal. A
jövőben valószínű ennek a
rendszernek a változása, mivel
ki kívánjuk iktatni azon napo-
kat, amikor egyáltalán nincs
ügyfélfogadás. Új elem a rend-
szerben, hogy 2013. január 14-
ével felállítottuk az ügysegédi
rendszert. Öt településen mű -
ködik ilyen, Bélmegyeren, Ka -
mu ton, Kö rös tarcsán, Murony -
ban és Tar hoson. Az ügysegéd-
nél ugyan azon ügyeket lehet

intézni, mint a két központ-
ban, kivéve azon ügyeket,
ame lyekhez speciá lis informa-
tikai háttér szükséges. 

– Az átvett ügyek köre már
teljes, vagy a jövőben újabb
ügykörök is várhatók?

– A közigazgatási reform
még nem zárult le, a végcél
az, hogy állami apparátus
végezzen valamennyi, állam-
igazgatási feladat- és hatás-
kört. A már meglévő rendsze-
ren belül további egyszerűsítés
és racionalizálás várható.          

Szegfű Katalin

Zökkenőmentesen indult 
a munka a járási hivatalban

Izsó Gábor polgármester
kö szöntőjében kitért arra,
hogy a vállalkozók, cégek
fontos motorjai a város gaz-
dasági életének, és annak
sikeres működésében kiemelt
szerepet töltöttek be. Vél -
hetően a közeljövőben a je -
lentőségük még tovább emel-
kedik majd, párhuzamosan a
közigazgatás átalakulásával
együtt járó változásokkal.
Be szédében hangsúlyozta,
hogy tavaly 1632 vállalkozás
290 millió forintot fizetett be
iparűzési adóként Békésen,
ami óriási segítséget jelentett
a város számára. 

Farkas Zoltán, a Békés Me -
gyei Közgyűlés elnöke kiemel -
te, hogy várhatóan február 15-
től elkezdődik a megyei fej-
lesztési terv második köteté-

nek kidolgozása, amihez vár-
ják a javaslatokat. 

Barkász Sándor önkormány -
zati képviselő kitért ar ra, hogy

a vállalkozások mi lyen jelentős
szerepet vállalnak az öngon-
doskodásban. Be jelentette,
hogy a tíz legnagyobb helyi
adófizető cég vezetőjéből, kép-
viselőiből megalakul a Tízek
Tanácsa, amely a közeljövőben

véleményezési fórumként segí-
ti az önkormányzatot gazdasá-
gi, műszaki, beruházási vagy
városüzemeltetési témákban.

Újévi fogadáson a legnagyobb adózók 
Idén hetedik alkalommal immár hagyományként
rendezték meg az Újévi Fogadást a Városházán, a
város legnagyobb adózóinak és legfontosabb part-
 nereinek tiszteletére. Ebben az évben közel százan
tették tiszteletüket a rendezvényen. 

Az állófogadáson készült felvételen a Tízek Tanácsa tagjainak egy része.
Balról jobbra: Vetési István (Vasker – Plusz Kft.), Budai Zoltán (Heal –
Tech Elektronikai Kft.), Balázs László (Inter Turbó Kft.), Izsó Gábor pol-
gármester, Barkász Sándor (Békés – Drén Kft.), Patkás Já nos (Optigép
Kft.), Kelemen Balázs (Maraton Taneszköz- Sport Kft.) és Samu Gábor
(Agro – Déló Kft.).
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Megkezdte munkáját a Békési Járási Hivatal, amely államigazgatási
fela datokat lát el. A felvétel a Kossuth utca 3. alatti törzshivatal egyik
irodájában készült. 



A VIDÁMSÁG GYÓGYÍT
„A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszá-

rasztja a csontokat.” /Példabeszédek könyve 17:22/
Az emberek szeretnek szórakozni, örülni. Miért? Mert eköz-

ben elfelejtkezhetnek arról, hogy milyen boldogtalanok. Amikor
vége van, kiábrándultság vesz erőt rajtuk, üresnek látják az  éle -
tet. A Biblia szerint akkor leszünk boldogok, ha kiegyensúlyo-
zott, örömteli, megelégedett, értelmes életet élünk. A dolgokat
mindig a jobbik végén ragadjuk meg! Keressük az emberekkel
való igaz kapcsolatteremtés lehetőségeit! Ne azonosítsuk őket a
rossz dolgaikkal, miközben rámutatunk a hibáikra! Remény -
ked jünk, hogy megváltozhatnak, és jobb emberré lehetnek!
Hitet, reményt, bátorságot közvetíthetünk nekik.

A szomorúság lehat a mélyre. A csüggedés, a kedvetlenség, a
keserűség, a harag, a bosszúvágy, az irigység, ha sokáig ápolják
magukban, az emberek életét tönkreteszi, testi- lelki betegséget
okoz. Ne ápolgassuk, ne tűrjük meg magunkban. Gyakoroljuk
a szeretetet, vágyakozzunk a jó cselekvésére! Isten így örömteli
élettel, testi-lelki egészséggel ajándékozhat meg bennünket.

Farkas Ernő, lelkipásztor

4 2013. január 30.

2013-ban Magyarország emelkedni kezd, az idei év már
„nem a vetésről, hanem az aratásról” szól – jelentette ki a
miniszterelnök. Idén nagy átalakítási törvényeket már
nem szándékozik megvitatni a kormánytöbbség, mert az
ország túléléséhez, jövőbeni versenyképességének megte-
remtéséhez szükséges nagy változásokat és az azokat meg-
alapozó jogszabályokat elfogadta a parlament. Rezsicsök -
kentés, minimálbér- és nyugdíjemelés, javuló foglalkozta-
tási mutatók, munkahelyvédelmi akcióterv és az önkor-
mányzatok adósságkonszolidációja – ez „az országgal kö -
zösen elvégzett” két év munkájának eredménye. Az idei év
a munkahelyvédelmi akcióterv végrehajtását, az esetleges
második, a víz- és a szemétszállítási díjakra is kiterjedő
rezsicsökkentést, a foglalkoztatás növelését, a nyugdíjak
további emelését valamint a bérből és fizetésből élőknek
szóló új akciótervet jelenti majd. Az előző válogatott
meccs antiszemita történései miatt zárt kapuk melletti
lezajlásra ítélt magyar-román labdarúgó-mérkőzésről szól-
va kijelentette: „A kormányt kívül szeretném tartani ezen
a vitán. Az emögött meghúzódó titkos és nyilvános,
Magyarország ellenében tett lépéseknek olyan mélységei
vannak, amelyekről nem indokolt, nem ésszerű beszélni,
különösen nem a miniszterelnök esetében.”

MORLIN IMRE: A CSILLAGOS PÓK HÁLÓJÁBAN
A kisregény a kommunizmus idejéből ad élethű bemuta-

tást. A leírt esetek megtörténtek, csak a színpad és a kulisz-
szák változtak. A szereplők sem azonosíthatók. De persze
minden jó, ha a vége jó, mert a csillagos Pók csípése vesze-
delmes ugyan, de hálója osztozott minden pókháló sorsában. 

Bővebben és rendelés: www.kordakonyv.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)

A Kecskeméti Gábor Kul -
turális, Sport és Turisztikai
Köz pont tájékoztatása szerint
ettől az évtől interneten ke resz-
tül is meg-
rendelhető a
Bé kés Kár -
tya. Az on-
line rende-
léshez a
www.beke-
sikultura.hu
ol dalra kell kattintani, és ott
lehet az igénylőlapot kitölteni.
A kitöltött igénylést online is
elküldhetik, és banki átutalás-
sal fizethetnek, a kártyát pos-
tán küldi el a kibocsátó. De a
kitöltött igénylést ki nyomtat-
va, a kulturális központban

Békés Kártyáját azonnal, kész-
pénzért is megveheti a vásárló.
A 2013-as kártyák árát a tava-
lyi évhez képest nem emelték:

a Békés
Kár tya 1000
Ft-ba, a Tu -
rista Békés
Kártya 500
Ft-ba kerül.
M i n d  k é t
kár tyatípus

mellé kísérőfüzetet adnak,
amely tartalmazza az elfogadó-
helyek részletes listáját. Ez
évben 40 szolgáltató került be
a kiadványba, köztük immár
két vidéki szolgáltató is ked-
vezményt ad a kártya felmuta-
tójának.                                 

�

Online is rendelhető
a Békés Kártya

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakását:
– Békés, Fáy A. u. 11. IV/34. szám alatti 3 szobás,

komfortos (71 m2) lakás. A vételár: 6.100.000 Ft

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
üzlethelyiségét:
– Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti 47 m2-es üzlet-

helyiség. A vételár: 7.800.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2. 2. szám (80 m²) lakás. A

bérleti díj: 450 Ft/m2/hó.
– Békés, Karacs T. u. 7. IV. 13. szám alatti (60 m2)

lakás. A bérleti díj : 450 Ft/m2/hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyi-

ség. A bérleti díj: 30.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (119 m2) üzlethe-

lyiség. A bérleti díj: 280.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti (244 m2) üzlet-

helyiség. A bérleti díj: 80.000 Ft + ÁFA/hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 7. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.
– Békés, Veres P. tér 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²)

garázs. A bérleti díj: 5.000 Ft+ÁFA /hó.

Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es iroda).
Benyújtási határidő: 2013. február 13. (szerda) 18 óra.

A Magyar Kultúra Nap já -
nak jegyében került sor a na -
pokban Harangozó Imre nép-
rajzkutató „Anyám, anyám,
szép Szűz Márjám…” Régi
imádságok és ráolvasások a

moldvai magyaroktól című
könyvének bemutatójára a
kulturális központban. A szer-
ző előadással is szolgált a kul-
turális központban tartott
rendezvényen.

Könyvbemutató
előadással

Idén is az ünnepi díszbe
öl töztetett békési Sport csar -
nok adott otthont a KÉSZ
hagyományos jótékonysági
báljának, melyre január 26-
án este került sor, és amely-
re 330-an látogattak el. 

A hagyományhoz híven dr.
Pálmai Tamás volt az est ház-
igazdája. A fővédnök Bíró
László tábori püspök, a
MKPK családreferense – Nagy
József esperes tolmácsolásában
– levélben üdvözölte a résztve-
vőket. Személyesen nem tu -
dott eljönni, mert Vo ronyezsbe
kellett utaznia a Don-kanyar
áldozatainak ökumenikus em -
lék istentiszteletére. Sok il -
lusztris vendég volt jelen, így
Katona Gyula esperes, Durkó
Albert lelkész, Erdős Norbert
képviselő, kormánymegbízott,
Dankó Béla képviselő, válasz-
tókerületi elnök. Megjelent

Farkas Zoltán képviselő, a
megyei közgyűlés elnöke, Kó -
nya István és Mucsi András
alelnökök, dr. Csarnai Judit, a
békési járás vezetője, Czégény
Gyula megyeközponti tanke-
rületi igazgató, Kis Eszter,
békési tankerületi igazgató, dr.
Mucsi Gyula regionális tiszti-
fő orvos, Izsó Gábor és
Szebellédi Zoltán polgármeste-

rek, Kiss Tibor, Békéscsaba al -
polgármestere, Tárnok Lász -
lóné jegyző, helyi önkormány-
zati képviselők, intézményve-
zetők, civil szervezetek vezetői,
vállalkozók, a sajtó képviselői.

Az ünnepi műsorban Sze -
merédi Bernadett színmű-
vész nő sanzonokat, musical
részleteket adott elő, míg a
nyitó Palotást és a dévaványai

táncokat a Belencéres Nép -
táncegyüttes mutatta be.
Szen zációs és megható volt
Szűcs Ákos szavalata.

Az est folyamán a színvonalas
zenét – csakúgy, mint ta valy – a
budapesti Backflash Show
Band szolgáltatta, a svédaszta-
los étkeztetést a Gyu la Gasztro
Party Service biztosította. Va -
cso ra után italárverésre, vala-
mint képző-, nép- és iparművé-
szeti árverésre került sor. Tom -
bolasorsolás is zajlott, köszön-
hetően a számos felajánlónak. 

A szervezők a bevételt most
is jótékonysági célra ajánlották
fel. Ebből tudja a KÉSZ - pél-
dául a Hétkrajcár programon
keresztül is – támogatni a helyi
szegény családokat, a rászoruló
gyerekeket, a bélfenyéri árvahá-
zat, és idén kiemelten a békési
Együtt Könnyebb Közhasznú
Egye sületet.     Zsombok Imre

Több mint háromszázan báloztak
Minden korábbinál többen a KÉSZ 11. jótékonysági bálján

A bál nyitó táncát a Belencéres Néptáncegyüttes adta elő.
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A Békési Újság online is olvasható:
www.bekesiujsag.hu



– Miért pont ilyen jellegű
vállalkozást indítottak?

Pál: – Azért lett papírbolt,
mert én Gyomaendrődön egy
papírboltban dolgoztam mint
alkalmazott. Akkor még Me -
zőberényben éltem, és 1995-
ben költöztünk át Békésre. A
Malomasszonykertben nyitot-
tunk egy üzletet. Már a nyitás
előtt is terítettem az árut a
környéken, tehát nem volt
ismeretlen a feladat. Sajnos a
környék megválasztása nem
volt ideális számunkra forgal-
mi szempontból, ezért szeret-
tünk volna felkerülni a főtér-
re. A Múzeum közben egy év -
re rá megürült egy üzlethelyi-
ség, amit megtekintettünk,
rögtön beleszerettünk, és be -
levágtunk. Decemberben nyi-
tottunk a Múzeumköz sarkán,
legnagyobb megelégedésünk-
re, mert ott már teljes gőzzel
folyt a munka, fejlődni tudott
a vállalkozásunk, amíg ki nem
nőttük a területet. 2004-ben
a megürült volt Munkásőr

ABC helyére az ÁFÉSZ pályá-
zatot írt ki. A legnagyobb örö-
münkre több nagy multi cég-
gel szemben mi nyertük meg
a lehetőséget. A bérleményt
az igényeinknek megfelelően
átalakítottuk, természetesen a

bérbeadó hozzájárulásával, és
azóta is itt találnak meg min-
ket a kedves vevők. 

Csilla: – A papírüzlet mű -
ködtetése mellett a kis papír-
bolt helyén látványpékséget
kezdtünk el üzemeltetni
ugyan olyan sikerrel. 

– Többféle matrica is árul-
kodik, hogy az önök üzlete elfo-
gadja a vásárlási utalványt.
Miért jó ez a vállalkozónak?

Pál: – Elfogadóhelynek
len ni igen fontos, mert az
emberek a munkáltatóktól
ebben a formában kapják a
juttatásokat, a legfontosabb
a beiskolázási utalvány, és az
a célunk, hogy ne a multi
cégeknél váltsák be ezeket,
hanem a helyi vállalkozások-
nál. Ez is éppúgy forgalom-
nak tekinthető, mint a kész-
pénzes fizetés, bár ebből
nekünk kevesebb jut. 

Csilla: – Ilyen megfontolás-
ból csatlakoztunk a Békés
Kártya elfogadáshoz is, amely
a vevőknek lényeges enged-
ményt biztosít majdnem min-
den termékünkre.

– Kinek mi a feladata a
vállalkozásban?

Pál: – Napi 10 órát dolgo-
zunk, életünk nagy részét itt,
a boltban töltjük. Az árube-
szerzés az én fő feladatom, az
árak meghatározása és min-
den ügyintézés, amit a vállal-
kozás megkíván. 

Csilla: – Én száz százalék-
ban a vevőké vagyok.

– Lesz-e utódlás?
Csilla: – A lányom sokat

segít, főleg az utóbbi egy esz-
tendőben. Szeretném, ha a
gyerekeknek lehetőségük
lenne a továbbtanulásra, ami-
hez természetesem mi bizto-
sítjuk a feltételeket. 

– Hogyan pihenik ki ezt a
rengeteg munkát?

Pál és Csilla: – Szabad -
időnket családi körben töltjük
el, a szülőkkel, a testvérekkel
ápoljuk a kapcsolatot. Hosszú
időre nem hagyhatjuk magára
a vállalkozást, így hosszabb
hétvégeken oldjuk meg a pi -
henést. Szívesen járjuk a ter-
mészetet. Elsősorban hazánk
szép tájait részesítjük előny-
ben, bár Erdély felé is kika-
csingatunk már buszos kirán-
dulás formájában. Szívesen
szépítgetjük otthonunkat, és
tavasztól a kertészkedésnek
hódolunk, és ezzel teljesen
kitöltjük a kevéske szabad-
időnket.                      Gugé

Következő interjúalanyunk
Bu csi Adrienn westernlovas.

52013. január 30.

Unisono – avagy egybehangzóan
Az Ezüsttoll papírbolt egyet jelent Kima Pállal és
Csillával, a feleségével. Kíváncsi lettem, kik rejtőz-
nek a dekoratív, gazdag kínálattal rendelkező pa -
pírbolt „színfalai” mögött, így felkerestem a negy-
venes éveiben járó házaspárt, és faggatni kezdtem
őket. Bármit kérdeztem, ők egybehangzóan, egy-
mást kiegészítve feleltek. 

ÖSSZEÁLLÍTJUK HÁZI PATIKÁJÁT 1. RÉSZ

Összeállítjuk önnek házi patikáját, így ha beteg lesz
a családból valaki, tud neki segíteni a gyógyulásban.

Láz- és fájdalomcsillapítók: fontos, hogy két vagy
több különböző hatóanyagú gyógyszert tartsunk otthon.
A különböző elnevezésű gyógyszerek gyakran ugyanolyan
hatóanyagot tartalmaznak, így túladagolhatjuk a gyógy-
szert, ezért mindig nézzük meg a hatóanyag nevét!
Gyerekeknek kétéves korig kúpot érdemes használni, mert
ez gyorsan és biztosan szívódik fel.

Köhögéscsillapítók, nyákoldók (köptetők): fontos,
hogy a két különböző hatású készítményt ne szedjük egy-
szerre! A sűrű nyákképződéssel járó állapotokban köptetőt
használjunk, de a száraz köhögésre köhögéscsillapítót.
Mivel gyerekkorban ezek igen gyakori betegségek, ezért
célszerű, ha mindig van otthon belőlük.

Orrcseppek: fontos, hogy az orrnyílásokat váladékmen-
tesítsük. Az orrcseppek csökkentik az orrfolyást, csökkentik
a középfülgyulladás, arcüreggyulladás kialakulásának esé-
lyét. Ma már kaphatóak úgynevezett hatóanyag nélküli orr-
cseppek, orrsprayk, melyek gyakran elegendő kezelésnek
bizonyulnak enyhe lefolyású, lázmentes állapotokban.

Kalcium: allergiás megbetegedéseknél használható, gyors,
de korlátozott hatású gyógyszer. Mindenféle csípésnél adható.
A pezsgőtabletta a legelterjedtebb. A pontos adagolást min-
dig kérdezzük meg gyerekorvosunktól vagy a patikustól!

Folytatjuk…              Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

FO
T

Ó
: G

A
Z

SÓ
 J

Á
N

O
S 

(G
A

-P
IX

 F
O

T
Ó

)

A díj átadására minden év -
ben a Magyar Kultúra Napja
alkalmából kerül sor, valamely
település ünnepi rendezvényé-
hez kapcsolódva. Idén Békés -
csabán, a Csaba gyöngye Kul -
turális Központ ünnepélyes
átadása teremtett mél tó kör-
nyezetet az Ado mány-díj át -
adásának. Bar kász Sándor évek
óta segíti a megyében megszer-
vezett nagy kulturális esemé-
nyek meg valósítását csakúgy,
mint az egyéni, helyi tehetsé-
gek megmutatkozását. Támo -

gat ja a Csuta Nemzet közi Mű -
vész telep megvalósítását, se gíti
az országosan elismert Be lencé -
res Táncegyüttes munkáját,
több kulturális te vékenységgel
foglalkozó egye sületet is rend-
szeresen tá mogat, köztük a
Békés Me gyei Nép mű vészeti
Egye sü letet. 2011-ben alapítot-
ta meg, fi nan szírozza és fejlesz-
ti azóta is a Dél-Alföldi Talen -
tum Aka démiát, melynek
célja, hogy a stratégiai gondol-
kodásmóddal született fiatalo-
kat ki válassza, és jövőképet

adjon ne kik, hogy tehetségüket
Békés me gyében kamatoztas-
sák a társadalom hasznára. 

Farkas Zoltán, a Közgyűlés
elnöke köszöntőjében méltatta
azok munkáját, akik mint Köl -
csey idejében, jelen ko runk ban
is felkarolják a művészeteket, a
művészeket, hogy ők ma radan-

dót alkothassanak. Az Ado -
mány-díj ráirányítja tehát a
figyelmet a mecenatúra fontos-
ságára, nem véletlen tehát,
hogy maga a díj is egy-egy kép-
zőművész alkotása. Barkász
Sándor Virág Éva békéscsabai
festőművésznő festményét
vehette át.

Barkász Sándor az Adomány-díj kitüntetettje
Barkász Sándor, a Békés-Drén Kft. tulajdonosa
vehette át idén Békés megye Adomány-díját, me -
lyet a kultúra és a közművelődés területén végzett
kiemelkedő mecénási tevékenységért ítél oda
minden évben a Békés Megyei Önkormányzat.

Barkász Sándor (balra) a békéscsabai díjátadón Kónya István és
Farkas Zoltán társaságában.

AZ ADOMÁNY-DÍJ KORÁBBI DÍJAZOTTJAI
Az Adomány-díjat a magánszemélyek közül eddig mindössze ketten

vehették át: Pákh Imre műgyűjtő és Rázga József karnagy. A szerve-
zetek közül korábban e díjjal ismerték a Szemimpex Kiadó, a VOSZ
Békés megyei szervezete, a Népújság Kft., a Bora Kft., a Budapest
Bank Békéscsabai Bankműveleti Központja, a Paksi Atomerőmű Zrt.
és az OTP Bank Nyrt. szerepvállalását. 

A Békés Megyei Közgyűlés legfrissebb kitüntetettje a kultúra és a
közművelődés terén Békés megyében évek óta végzett kiemelkedő
mecénási tevékenységéért a békési cégvezető, Barkász Sándor. 

Újabb intézmények és épü-
letek energetikai korszerűsíté-
sére pályázik a békési önkor-
mányzat – tudtuk meg Izsó
Gábor polgármestertől. A pro-
jekt kilenc épület, illetve épü-
letegység energetikai moderni-
zálását tűzte ki célként. A
pályázat többek között magá-
ban foglalja a Békési Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde Korona
utcai tagóvodájának valamint
a 2. és 3. számú bölcsődéjének
nyílászárócseréjét, utólagos

hőszigetelését és kazáncseréjét.
Amennyiben nyer a pályázat,
akkor a beruházás 323 millió
forintos ráfordítással, 15 száza-
lékos önerő mellett valósulhat-
na meg. 

Az önkormányzat szintén
pályázatot nyújt be a sport-
csarnok energetikai korszerű-
sítésére, megújuló energiafor-
rással kombinálva. Ez a fej-
lesztés közel 183 millió forint-
ból, 27,5 milliós önerő mellett
valósulhatna meg. 

�

Energetikai korszerűsítésre
pályázik a város

Meghívó
A KÉSZ Békési Szervezete

és Békés Város Önkormányzata szeretettel meghív 
minden kedves érdeklődőt február 15-én 17:30-ra

a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
kápolnatermében tartandó ünnepségre.

Az ünnepi műsor:
Fejes Antal és Fejesné Pálfi Zsuzsa 

zenés műsorának első része
Izsó Gábor polgármester köszönti a Magyar Kultúra

Lovagja címmel kitüntetett Csuta György festőművészt
Kovács Csilla szavalata

A Fejes házaspár műsorának második része
Dr. Pálmai Tamás beszámolója az avatásról, 

a méltatás ismertetése
Kovács Csilla szavalata

Fejes Antal és Fejesné Pálfi Zsuzsa
zenei programjának záró része

Szeretetvendégség.
A belépés díjtalan.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
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.
Építési telek eladó Békésen, a Bocskai u.
16. szám alatt. Érd.: 66/645-361. 
Mezőberény központjában 2. emeleti 1+2
félszobás lakás eladó. Érd.: 70/508-86-24.
Első emeleti egyszobás lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. 70/310-32-55. 
Eladó Muronyban zárt, téliesített, fűthető
faház. Kettő nagy fóliával, teljes berende -
zéssel. Érd.: 20/212-44-11.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szobás lakás eladó. Villany, víz, kövesút,
8 kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. Tel.:
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Fél kom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
A Mátyás király utcában ház eladó. Érd.:
70/520-57-31, 20/236-46-62.
Kecskeméten II. emeleti, egyedi fűtésű,
65 m2-es lakás garázzsal eladó. Tel.: 30/
648-49-09.
Bontásra ház eladó. Érd.: 30/844-90-72.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
A Lengyel Lajos utcában padlásszobás,
össz komfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Békésen 3 + 2 félszobás családi ház
csen des környezetben eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 30/411-08-57.
Rákóczi u. 3. alatt II. emelet 24. számú 1
+ félszobás, egyedi vízórás, gázórás la -
kás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
70/63-89-231.
Szőlő u. 32. alatt ház eladó. 30/442-18-95.
Lakás sürgősen eladó a Kossuth 1-ben, a
Juhos Fotó fölött. Érd.: 70/214-41-44.
Ház eladó a Fülöp utca 7. alatt. 30/26-94-922.
Kamuton két és félszobás, fürdőszobás
kockaház eladó féláron. 70/539-09-40.
Bánhidai részen kertes családi ház áron
alul eladó. Érd.: 70/516-52-41.
A Fürdő közelében összkomfortos családi
ház eladó. Tel.: 70/630-67-62.
Összkomfortos, háromszobás családi ház
a Fürdő közelében sürgősen, beköltöz he -
tő en eladó. Érd.: 30/95-27-364.
Sürgősen eladó Békésen egy kétszobás,
összkomfortos, különálló társasház kis
kert tel főútvonal mellett, részletre is. Érd.:
70/206-12-46.
Kertes ház eladó vagy tömblakásra cse -
rél hető. Érd.: 70/36-11-973.
Békéscsaba Kőrösi Csoma S. utcában
ker tes ház eladó. 20/972-59-02.
Felújított, 1 + 2 félszobás, nagy erkélyes
lakás igényesnek eladó a Karacson, ÁBC
mögött, a harmadik emeleten. Érd.: 20/
41-32-887.
Békéscsabán, a Penza lakótelepen két-
szobás, összkomfortos emeleti lakás pin -
cével, garázzsal eladó, kisebb családi ház -
ra cserélhető. Érd.: 30/355-74-29.
Hévízen egyszobás, összkomfortos, örö -
köl hető üdülési jog eladó igényesnek.
Érd.: 30/355-74-29.
Békés központjában felújított sorházi la -
kás eladó. Lakást beszámítok. 30/908-
56-92.
Kamuton ház eladó. Érd.: 70/284-57-34.
Családi ház eladó a Magyari Imre u. 30.
alatt. Érd.: 30/367-08-43.
Házamat eladnám vagy emeleti lakásra
cserélném. Érd.: 30/739-62-58.
Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.: 70/
545-96-08.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/324-
74-24. 
Békésen, a Borozsgyáni 1-es tavon hor -
gász hely, hatszemélyes lakókocsival, stég gel
eladó. Áram, víz van. Érd.: 30/355-74-29.
Garázs eladó vagy kiadó a Fáy utcában.
30/361-17-01. 

Kétszobás + nappalis, teljesen felújított,
vegyes- és gázfűtéses ház eladó vagy első
emeletig cserélhető frekventált helyen.
Tel.: 66/423-030,66/417-560. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békés központjában Szív u. 7. alatti családi
ház eladó. Tömblakás beszámítása lehet-
 séges értékegyeztetéssel. 30/23-93-695.
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. 
Áron alul eladó a Karacson ÁBC mögött a
III. em. 28. számú lakás. Érd.: 20/41-32-887.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

1722 m2-es telek kis házzal 1,5 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 66/415-469.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Egyszobás vegyes falazatú ház eladó.
Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 70/235-97-29.
Két nagyszobás, nagy konyhás kertes ház
eladó, egyedi gázfűtéssel, nagy kerttel. Állat -
tartásra is megfelel. Tömblakáscsere érde -
kel. 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.
Dankó u. 26. alatt ház eladó azonnali be -
költözéssel, akár hitelre is. Irányár: 3,15
millió Ft. 30/433-97-90.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
3,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 20/571-51-25.
Dobozon kétszobás családi ház sok mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83 
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, 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.
Irányár: 5,5 millió Ft. 30/239-22-95.
Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft vagy megegyezés szerint.
Érd.: 66/634-238, 70/77-68-833.
Sürgősen eladó a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz -
kom fortos ház nagy portán. Irányár: 6 mil-
lió 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.
Bp-en a XIII. kerületben a Süllő utcában
egyszobás, földszinti garzonlakás eladó
6,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
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.
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.
A Kecskeméti u. 9. alatti háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképülettel beköltöz -
he tően eladó, bútorozva is. Irányár: 7,5
millió Ft. Tel.: 66/415-012, 30/44-04-903.
Békésen a Piac tér 1. alatt 3. emeleten két-
szobás lakás eladó 7,7 millió Ft-ért. Érd.:
30/205-31-63.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Városközponthoz közeli tetőtér-beépíté ses,
két fürdőszobás jó állapotú ház  ga rázzsal,
alsóépülettel áron alul eladó. Tel.: 66/410-
424.

Békésen második emeleti, 64 m2-es, 1 +
2 félszobás, egyedi mérőórás, tehermen -
tes lakás sürgősen eladó vagy azonos ár -
ban tégla kertes házra cserélhető. Irányár:
8,5 millió Ft. Érd.: 30/299-31-46.
Az Ady utcán 2. emeleti háromszobás
lakás eladó. Irányár: 9,3 millió Ft. Érd.: 70/
392-60-29.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Családi ház eladó a Zöldfa u. 22. alatt. 20/
98-87-990.
Kamuton új családi ház eladó. Jószág -
tartásra elsőrendű. Takarmánytárolóval,
nagy tárolókkal. Irányár: 13,5 millió Ft.
20/93-315-13.

KIADÓ INGATLAN

Garázs kiadó a Fáy utcán. 30/361-17-01.
Békéstől 6 km-re hétvégi ház kiadó. Bú -
torozva, víz, villany, csempekályha. Érd.:
20/46-32-533.

INGATLANT KERES

Pályakezdő fiatal 1-1,5 szobás bú to ro -
zott albérletet (akár lakrészt is) keres
Bé késen. 30/372-91-13.

KERT
Rizsföldet veszek Békésen. 21000 Ft/AK.
Tel.: 30/670-54-57.
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Víz,
villany, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Víz, villany, WC, tároló helyiség van.
Tel.: 30/54-45-746, 66/414-928.
Eladó vagy kiadó Tarhos-Féltő dűlőben a
0336/24. Hrsz. szántóföld. Tel.: 20/387-
39-79, 30/978-65-91.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
1 db 5 méteres hidraulikás fogas eladó
ked vező áron. Érd.: 70/322-85-48.
6LE Briggs rotációs kapa eladó. Érd.:
30/457-23-02.
2 db Robi 50-es rotakapa szivattyúval,
sor kihúzóval, sorközművelővel, vaskerék -
kel és gumikerékkel eladó. Érd.: 30/981-
57-60 
320 kg-os, féknélküli utánfutó magasító-
val, 100x150-es, akár üzembentartóival is
eladó. 20/77-59-725.
Suzuki EKO segédmotor-kerékpár szép
állapotban eladó. Érd.: 66/412-356, 30/
457-23-02. 
Mindenféle nagy és kismotort veszek bon-
tásra maximum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-
58-66.
Simson jó állapotban eladó. Érd.: 30/457-
23-02.

ÁLLAT
Kissúlyú hízó eladó. Tel.: 20/95-51-362.
Nagysúlyú hízót keresek február 23-ra.
Tel.: 66/411-007, este.
Hagyományosan nevelt, magra való
egyéves kakasok eladók 2000-3000 Ft-
ért. Érd.: 20/463-25-33.
Nagysúlyú hízó eladó Békésen. Érd.:
66/634-304.
2 db süldő eladó. Érd.: 30/278-60-65.
Hízók hasítva eladók. 30/537-87-35.
Eltűnt egy mikrochipes szuka keverék ku -
tya. Zsemlebarna színű, fehér mellénnyel.
Értesítés: 30/538-79-15.
130-140 kg-os hízó eladó. 30/442-18-95.

TÁRSKERESÉS
Barátomat keresem komoly kapcsolat
reményében. Csak hívás, sms-re nem vá -
laszolok! 30/558 -71-26.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Targoncavezetői munkát keresek. 70/55-
86-313.
Élelmiszer- és vegyi áru eladói végzett -
ség gel munkát keresek, de más is szóba
jö het (pl.: takarítás). 30/58-20-876.

Négyórás takarítói, vasalói munkát kere-
sek. Érd.: 66/410-698, este.
Személy- és vagyonőr képesítéssel mun -
kát keresek. 70/55-86-313.

EGYÉB
GRACO Mirage babakocsi, bébihordozóval
16 ezer Ft-ért eladó. Telefon: 30/414-87-95.
Vennék 500 db Jamina holland tetőcsere -
pet. Tel.: 30/606-88-35.
Eladó: Indesit mosógép motor, 2 db
185/70 R14 gumi+felni, segédmotor /kb.
5 éve áll/. Érd.: 20/43-41-480.
Eladó egy szép íróasztal ráállítható polc-
cal és székkel. Az egész 120x250 cm.
Irányár: 20000 Ft. Tel.: 30/476-93-80.
Eladó egy Whirlpool automata mosógép
alkatrésznek kitűnő motorral. Érd.: 20/
236-46-62.
Eladók: újszerű 154-es fűkasza, ipari mo -
sogató, irodai szekrénysor, hűtőláda, ke -
lesztőgép. 70/526-87-65. 
Felújított elektromos rokkantkocsi új ak ku-
mulátorral, töltővel eladó. Tel.: 66/412-
070, délután.
Újszerű ágy fotelokkal eladó. Érd.: 66/
643-199.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45-
746, 66/414-928.
Eladók: német fűkasza, kukoricagép, há -
romfázisú mosogató, 14 személyes mik -
ro busz műszakival. Érd.: 70/298-66-46.
Csepel varrógép, üst, gobelinkép, fa gyasz -
tószekrény eladó. 70/612-83-74.
Rossz, régi, hiányos légpuskát veszek
alkatrésznek maximum 4 ezer Ft-ig. Tel.:
20/228-58-66.
Karancs 3T gáztűzhely eladó, irányár: 12
ezer Ft. Érd.: 66/412-356.
Női téli irha, bőr- és szövetkabát eladó.
Régi német gáztűzhely és színes tévé ol -
csón eladó. Tel.: 30/523-25-66.
Négyszemélyes alu csónak tartozékokkal
eladó, irányár: 90 ezer Ft. 30/248-45-31.
Új 13 tagos olajradiátor és kerámiabetétes,
keveset használt szieszta gázkályha
eladó. Tel.: 20/77-59-725.
Vegyszermentes zab (3 mázsa) eladó.
30/740-97-24.
Bontott konvektorok, faanyag, mozaiklap,
ablakok, kúpcserép, cserép, sütnivaló tök
és dióbél eladó. Békés, Tóth u. 22. 20/
47-29-658.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81 
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény, csővázas ülőgarnitúra,
szekrénysor, mikrohullámú sütő, perzsa -
szőnyeg eladó. Érdeklődni: 20/886-06-50. 
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, fémhulladékot. Tel.:
20/228-58-66.
Fagor Elegance vezetékes gáztűzhely
használható állapotban eladó. Elektromos
sütője javításra szorul. Irányár: 15 ezer Ft.
Tel.: 30/931-90-85.
Egy mázsa szeptemberi szedésű veres -
szilva cefre elcserélhető aprójószágra.
Érd.: 30/744-08-93.
Többfunkciós nagyméretű szobabicikli
eladó. Érd.: 66/643-199.
Füstöléshez való bükk fűrészpor (700
Ft/zsák) valamint konyhakész kakasok
eladók (850 Ft/kg). Érd.: 30/368-71-78.
Digi Tv-hez újszerű állapotban parabo-
latányér vevőfejjel, 10 m coax kábellel
5000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/463-25-33.
Bioptron lámpa eladó. Magyari u. 30. Tel.:
30/367-08-43.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, előszo bafal,
gázpalack, háromrészes ülőgarnitúra. Érd.:
30/739-62-58. 
Légpuskát vennék, Slávia előnyben, maxi -
mum 10 ezer Ft-ig, Tel.: 20/228-58-66.
Négy mázsa szárított kukorica eladó,
8000 Ft/mázsa. Tel.: 30/313-63-33.
Görögországi nyaraláshoz útitársakat
keresünk békési indulással. Érd.: 30/512-
29-77, 30/321-79-18-as számon.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Kukorica, búza eladó. Érd.: 66/643-199.
Whirlpool automata mosógép eladó,
irányár: 18 ezer Ft. Érd.: 66/412-356.
Eladó 2 db nagyméretű pékkosár 4500
Ft/db áron. Tel. 30/476-93-80.
Energomat automata mosógép eladó.
Érd.: 30/354-64-89.
Felhúzható, harangozós falióra és kere -
tezett nagy falitükör eladó. 66/643-199.
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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: FEBRUÁR 5. KEDD 12 ÓRA.

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.

BBÉÉKKÉÉSS   VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

FELHÍVÁSA

RÁGCSÁLÓIRTÁS
Ismét rágcsálóirtás végeznek városunkban 

február 18-22. között.
Igényeiket február 18. (hétfőn) 12 óráig jelezhetik 

a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjában 
a 66/411-011 telefonszámon.

A közelmúltban töltötte be
a 95. életévét Fábián Lajosné.
Rozika nénit a jeles jubileu-
mon családja mellett köszön-
tötte Izsó Gábor polgármester
is, aki személyesen vitte el
neki a miniszteri emléklapot.

Fábián Lajosné rajong unokái-
ért és dédunokáiért, sokat
olvas, és rendkívül tájékozott
a napi politikában, de még a
celebvilágban is. Békés város
boldog születésnapot kíván
Rozika néninek! 

Sokat olvas a 95 éves asszony

A közelmúltban megkezdő-
dött a gyermekek felkészülése
a békési baptista egyházköz-
ségben a Klaus és Dagmar
Heizmann zeneszerző-szövegí-
ró házaspár által jegyzett Noé
és a vízözön című musicalnek
előadására. A darabot Lisztes
Balázs fordította német nyelv-
ről, az énekszövegeket Mikéné
Enikő tette a zenéhez illővé.
Mindketten az egyházközség
tagjai, ahogyan a díszleteket is
a gyülekezet tagjai készítik.
Kórus, mesélő, érdeklődő, kér-
dező gyermekszereplők,  álla -

toknak beöltözött ovisok és kis
létszámú zenekar készül elját-
szani ezt az érdekes és sokak
által ismert bibliai történetet. 

A szerepekre még várják
énekelni szerető gyermekek
jelentkezését, akik vállalják,
hogy kitartóan és aktívan
részt vesznek a próbákon,
melyeket szombat délután fél
öttől tartanak az imaházban.
A felkészülést Lisztesné Pi -
roska irányítja. A bemutatót
április 7-re tervezik, melyről
előzetesen még tájékoztatjuk
olvasóinkat. 

„Özönvíz” várható Békésen
Nagyszabású bibliai elôadással készül 
a baptista gyülekezet
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Február 2. szombat 8 órától
XI. Békés-Körös Kupa Ifjúsági Teremlabda -
rú gó Torna. Sorsolás a 8. oldalon.
Sportcsarnok

Február 6. szerda 14 óra
Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia. Szakmai
előadók: Lehmann László, a MOB sportiskolai
programigazgatója, Parti Zoltán tanár, kajak-
kenu szakedző és Bámli Gabriella testnevelő
tanár. A belépés díjtalan!
Kulturális központ

Február 9. szombat 13 óra
Békési Kertbarát Kör ebédje. Jegyek a piacon
László Mihálynénál válthatók.
Dübögő étterem

Február 9. szombat 18 óra
Batyus táncház élőzenével és a Belencéres
Néptáncegyüttes közreműködésével. A
belépés ingyenes.
Petőfi u. 21. (a Belencéres Néptáncegyüttes pró-
baterme)

Február 15. péntek 17:30
A Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett
Csuta György festőművész köszöntése. A műsor-
ban fellép Fejes Antal és Fejesné Pálfi Zsuzsa,
Kovács Csilla. A belépés ingyenes. Bővebben
olvashat a rendezvényről lapunk 5. oldalán.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK FEBRUÁR 1-15. KÖZÖTT

Kosztolányi és Karinthy, a két viccmester
gyakran szórakozott azzal, hogy üres idejük-
ben nyelvi játékokat játszottak. Az egyik
találmányuk az volt, hogy minden lehetsé-
ges alkalomra összeütöttek egy „közmon-
dást”, és úgy tálalták, mintha valamely nép
kincsestárából származna. Kosztolányi pél-
dául a Béla, a buta című regényében mutat
egyet: „Van egy orosz közmondás: akinek
van gyereke, az örüljön, akinek nincs gyere-
ke, az szintén örüljön.” Ugyancsak tőle szár-
mazik az a frappáns megállapítás is, mely
azt tanácsolja: „Ne kérj gubát rühestől.”
Karinthy szerint „Nem a ruha teszi az
embert, hanem az ember teszi a ruhát a
zálogházba.” 

Közel nyolcvan éve kell nélkülöznünk a
két csibész tréfáit, de itt van nekünk a bra-
zil író, Paulo Coelho! Nem tartozom rajon-
góinak táborába, azt azonban kénytelen va -
gyok elismerni, hogy nőolvasói jóvoltából
számos idézete kering a virtuális világban.
Olyan mélységűek, mint a következő: „Le -

het, hogy szenvedni fogunk, nehéz pillanato-
kat élünk át, és sok csalódás ér – de ennek
egyszer vége lesz, és nem hagy gyógyítha-
tatlan sebeket.” Hogy aztán ez jelent-e vala-
mit, annak megítélését Önökre bízom… Az
biztos, hogy ha komoly képpel, az áldozat
szemébe nézve adja elő az ember, a várt
hatás nem marad el… Coelho mester most
talán egy újabb örökbecsűn dolgozik, de
hogy magyar rajongói ne hiányolják napi
betevő idézetüket, egy (vagy néhány?) elve-
temült fickó megalkotta a Coelho-generá-
tort és az instantcoelho.com-ot, amely
gombnyomásra azonnal oldódó, pompás, sőt
űberpöpec idézetekkel festi tele a képer-
nyőnket, például ilyennel: „A Fény Harco -
sának hibátlan örökléte fájó fátyollal van
betakarva.” Ehhez már csak egy, a világhá-
lón sok helyen felbukkanó mondást tudok
hozzátenni: „Az a baj az interneten terjedő
idézetekkel, hogy nem tudod róluk megálla-
pítani, valódiak-e.” (Petőfi Sándor)

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
A COELHO-GENERÁTOR

A Reményhír Intézmény
Eötvös József Általános Iskola
Intézményegysége esemény-
dús, mozgalmas első félévet

tudhat a háta mögött. Októ -
ber 6-án az Aradon kivégzett
13 honvédtábornokról, 23-án
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc eseményeiről em -
lékeztünk meg. Október 27-én
papírgyűjtési akciót szervez-
tünk, melynek bevétele a diák -
önkormányzatot gazdagítja.
Novemberben az első és az
ötödik osztályokban nyílt
napra hívtuk a szülőket. No -
vember 13-án, a magyar nyelv
napján, a tanítók és a magyar-
tanárok játékos vetélkedőt
szerveztek a gyerekeknek. A
novemberi „egészséghónap”
keretében az alsó tagozatosok
délutáni foglalkozásokon ve -
hettek részt. Testvériskolánk, a

margittai (Románia) Hor váth
János magyar nyelvű in téz-
mény meghívott bennünket
felújított általános iskolai épü-

letük átadási ünnepségére. A
diákönkormányzat és fenntar-
tónk jóvoltából ajándékokat is
vihettünk magunkkal. Az őszi
hónapok nyolcadikosaink szá-
mára is hasznos programokat
kínáltak: pályaválasztási kiállí-
tás, üzemlátogatás, teadélután,
rendhagyó énekóra, pályavá-
lasztási szülői értekezlet. A
tanító nénik játszóházba vár-
ták a nagycsoportos gyereke-
ket, illetve a szülői fórumon
bemutatkoztak a leendő első-
sök tanítói: Molnár Emma és
Hrabovszki Márta (1/A),
Kotlár Angéla és Dihenné
Hoffmann Tünde (1/B).

Énekkarosaink, versmon-
dóink, színjátszóink számos

is kolai és más rendezvényen
léptek fel karácsonyi műsor-
ral. Beváltotta a hozzá fűzött
reményeket a Szülők Aka dé -

miája elnevezésű kapcsolat-
építő program, a gyerekek
körében pedig hamar népsze-
rűek lettek a pénteki öröm-
délutánok. Megjelent diákúj-
ságunk első száma is, melynek
szerkesztőbizottságát felső
tagozatosok alkotják. A fenn-
tartási időszakban lévő és a
szeptember óta beadott pályá-
zataink a hátrányos helyzetű
gyerekek számára biztosítják
az esélyegyenlőséget, tehetsé-
gük kibontakozását. 

Szeretettel várjuk iskolánkba
a leendő elsősöket, bízunk ben -
ne, hogy nevelő-oktató mun-
kánk elnyeri a szülők tetszését.

Balogh Erika,
munkaközösség-vezető

Mozgalmas félévet zárt
a Reményhír iskola

A MPE Országos Cigánymisszió által szervezett teltházas jótékonysági koncerten felléptek a Reményhír
Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegysége zenei fakultációs gitáros növendékei. 
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15 millió forintot nyert Bé -
kés a Start Közmunka Ka zán -
prog ramján az elmúlt hetek-
ben – tudtuk meg Izsó Gábor
polgármestertől. Két önkor-
mányzati tulajdonban lévő
épületben új, faaprítékos üze-
melésű kazánt építenek ki, il -
letve egy faaprítógépet is be -
szereznek. A beruházás a Szar -
vasi úton található II. sz. Idő -
sek Klubját és a Csallóközi ut -
cai III. számú Idősek Ott honát
érinti. Ez utóbbi helyszínnél a
kiépítendő technológia a
szom szédos, Vég vári Tag óvo -
da fűtésére is rásegít majd. A

pályázat során két sze mély
foglalkoztatása is meg valósul.
Feladatuk a fűtéshez szükséges
faapríték előállítása és a két
intézményi kazán mű ködteté-
se lesz. A korszerűsítés végez-
tével teljes egészében meg szű-
nik a gázkonvektoros illetve a
gázkazános fűtés az érintett
két idősek intézményében,
ami közel 40 százalékos ener-
gia-megtakarítást je lent az
önkormányzatnak. A beruhá-
záshoz szükséges eszközök be -
szerzése már megkezdődött, a
szakemberek a beépítést janu-
ár végére tervezik.              

�

Kazánkorszerűsítés
két idősintézményben

Egy évvel ezelőtt, 2012. feb-
 ruár 1-jén rendezték meg a
városunk kulturális intézmé-
nyének névfelvételi ünnepsé-
gét. A néhai tornász olimpikon
Kecskeméti Gábor nevét viselő
központ üzemelteti a Dánfoki

Üdülőközpontot, a Békési
Uszodát, a Városi Sportpályát
és a Sportcsarnokot is. Tavaly a
névfelvétellel egy időben ha -
gyományteremtő céllal emlék-
konferenciát is rendeztek. Az
idei konferencia február 6-án

lesz, 14 órától. Szakmai elő-
adók: Lehmann László, a
MOB sportiskolai program-
igazgatója, Parti Zoltán tanár,
kajak-kenu szakedző és Bámli
Gabriella testnevelő tanár. A
belépés díjtalan!

Kecskeméti Gábor Emlékkonferencia

A Száguldó Orfeum tár-
sulatának előadásában feb-
ruár 25-én 19 órától a
Kecskeméti Gábor Kul -
turális Központ ban Csurka

István „Az idő vasfoga”
című komédiáját mu tatják
be. Főbb szerepekben: R.
Kár páti Péter, Ivancsics
Ilo na, Czvetkó Sándor, Lá -

zár Csaba. Rendezte: Pozs -
gai Zsolt. Be lépőjegyek
2500, 3000 és 3500 Ft-ért a
bemutató helyszínén kap-
hatók. Bővebb tájékoztatás:
66/411-142.

Csurka-darab a kulturális központban
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Horgász
szemmel

Miben is térnek el a feeder
botokhoz tartozó orsók a ha -
gyományos orsóktól? Csak di -
vatból használjuk, vagy tény-
leg van különbség? Szerintem
a feeder orsó valóban a feeder
hor gászatot megkönnyítő esz-
köz, de helyes kiválasztása
nem könnyű. A feeder bothoz
illő orsót úgy kell megválasz-
tani, hogy a súlypont az orsó-
tartó felett, közvetlen a fogó-

nyélen helyezkedjen el, és a
bot orsónak vízszintes egyen-
súlyban kell lennie. Miben tér
el az orsó kialakítása, tervezése
a hagyományos orsóktól? A
mechanikai szerkezetük általá-
ban azonos: a dobon van a
hangsúly, kúposított dobkiala-
kítású, illetve a dob pereme
rádiuszosan le van törve. Ezek
teszik lehetővé a pontos dobást
és a kisebb zsinórsúrlódást és
csavarodást. A dob profilmély-
sége is eltér a hagyományos
orsó méretektől. Például egy
60-as méretű hagyományos
orsó zsinórbefogadó képessége
0,30-as zsinórból kb. 300 m, a
feder orsóé kb. 150 m. Vagyis
nem pazaroljuk a zsinórt feles-
legesen.    Szekerczés Sándor

FEEDER ORSÓ 
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Nyerjen kézilabda-bérletet!
Február 24-én a Nyíregyháza ellen kezdi meg az NBIB 2012/13-as

szezonjának tavaszi mérkőzéseit a Békési FKC. 
A korábbiakhoz hasonlóan a klub és a Békési Újság 

közös játékával megnyerhetik bérletüket a hazai mérkőzésekre. 

A helyesnek vélt válasz betűjelét, továbbá a pályázó nevét, címét
SMS-ben vagy e-mail-ben lehet elküldeni február 18-ig. 

SMS-hez a telefonszám: 30/432-20-30, 
míg az e-mail cím: bekesiujsag@globonet.hu.

A jól válaszolók között sorsolunk. Két szerencsés nyertesünk 
jutalma egy-egy bérlet a tavaszi bajnoki idény hazai mérkőzéseire,

melyeket a szerencsés nyertesekkel egyeztetett módon 
juttatunk el hozzájuk. A nyertesek nevét február 27-i lapunkban

megjelentetjük, őket telefonon február 18-án értesítjük, 
és a bérleteket még az első hazai meccs előtt eljuttatjuk hozzájuk.

Játsszon és nyerjen! Szurkoljunk együtt a BFKC-nak! 

A Békési Újság a csapat médiapartnere.

Január 12-én rendezték meg
Békéscsabán, a Babylon Phaed -
ra Arénában a Fight Night
Küzdősport Gálát. Szorítóba
lépett a békési Sur man Zoltán
profi ökölvívó is, aki Csipak
Ádám ellen térhetett vissza a
Lauri Box Pro motion verseny-

zőjeként. A négymenetes mér-
kőzést követően a magabizto-
san bokszoló békési sportoló
kezét emelték magasba. 

Surman Zoltán még 2009-
ben, egy nemzetközi bajnoki
címért folyó meccsen szenve-
dett komoly kéztörést, emi-

att ki kellett hagynia az
elmúlt éveket, és teljes erőbe-
dobással a saját neve alatt
működő bokszklub verseny-
zőinek edzé seit irányította. A
mostani visszatérésére An tó -
ni Antal segítette saját felké-
szülését. Rossz hír, hogy a bé -

késcsabai mérkőzésen újra
megsérült Surman Zoltán
keze. Ennek ellenére szeretne
további profi mérkőzéseket
megvívni, amint sérülése fel-
gyógyul. A békési sportem-
ber idén ünnepli majd 30
éves bokszolói jubileumát. 

Nyert, de újra megsérült
Surman Zoltán

A közelmúltban a Duna -
szerdahelyi FK DAC 1904
által életre hívott futsal tornán

vett részt a Békési FC Bíró
Péter edző vezetésével. A hat -
csapatos torna valójában házi

versenynek volt tekinthető,
hiszen egyetlen „külsős” csa-
patként szerepeltek a békési
futballisták. A fiúk magabiz-
tosan verték a házigazda klub
U16-os, U17-es és U18-as csa-
patát, de vereséget szenvedtek
a Dunaszerdahelyi Sportgim -
ná ziumtól (2-3) és a Duna -
szerdahelyi FK U19-es egysé-
gétől (2-4). Ennek megfelelő-

en a teremtorna harmadik he -
lyezettjeként végzett a Békési
FC. A gólkirály címet László

Norbert szerezte meg. 
Nagy élményt jelentett a

srácoknak, hogy Dunaszerda -
helyre menet stadionlátogatá-
son vehettek részt Győrben.
Az egykori kiváló békéscsabai
labdarúgónak, Csató Sándor -
nak köszönhetően végigjár-
hatták az Akadémia épületét,
pályáit, a Fehér Miklós Kollé -
giumot és az ETO Stadiont.

A győri stadionban jártak
a békési focisták

Óriási élmény volt a Győri ETO Stadionjának bejárása. A felvételen balról jobbra: Bíró Péter edző, Szabó
Z., László N., Megyeri Zs., Benedek M. Guggolnak: Római J., Maczák D., Almási A., Antóni Z.

FELKÉSZÜLÉSI MECCSEK
A Békési FC heti négy edzéssel és egy edzőmeccsel hangol

a bajnoki rajtra. Felkészülési mérkőzések:
Február 9. 14 óra: Békés-Köröstarcsa

Február 13. 18 óra: Békés-Kamut
Február 16. 13 óra: Békés-Vésztő

Február 23. 14 óra: Békés-Bcs. MÁV
Március 2. 14 óra: Békés-Szarvasi FC

Március 9. 14 óra: Szarvas-Békés

TEREMTORNA
BÉKÉSEN

Február 2-án a XI. Bé -
kés-Körös Kupa Ifjúsági
Te remlabdarúgó Tornát
rendezik meg Békésen.
Résztvevő együttesek: Bé -
kési FC, Békéscsabai Ja mi -
na SE, Dunaszerdahelyi
SG, Gyergyószentmiklós,
Szarvasi FC, Szeged –
SZEOL. A Békési FC a
nyitómeccsen 8:40-től,
majd 9:40, 10:40-es kez-
déssel, délben és végül a
záró mérkőzésen 13:20-tól
lép pályára a Sportcsar nok -
ban tartandó körmérkőzé-
ses teremfoci tornán. Ered -
ményhirdetés 14 órától.

Visszatért a profi bokszolók közé Surman Zoltán (balra).

Kérdésünk: 
Melyek a Békési FKC színei? 

Válaszok:
A: kék-fehér    B: sárga-kék    C: zöld-piros

Véget ért a helyi középis-
kolásoknak kiírt városisme-
reti vetélkedés, melyet helyi
civil szrvezetek és kulturá-
lis intézmények hívtak élet-
re, és amelyről korábban
már írtunk. 

A Békési Könyvtárért Ala -
pítvány, a Békés Városi Jan -
tyik Mátyás Múzeum, a Bé -
kési Városvédő és -Szépítő
Egyesület és a Békés Városi
Püski Sándor Könyvtár által
második alkalommal meghir-
detett vetélkedőre négy csa-
pat jelentkezett. A kiemelt
téma ezúttal Békés sportjának
120 éve volt. Ennek a jegyé -
ben zajlott még tavaly no vem-
berben városnéző séta, ame-

lyen a sportemlékhelyeket te -
kintették meg. Ezen kívül a
csapatok előadáson és foglal-
kozásokon vettek részt, meg-
tekintették Kecskeméti Gá -
bor születésének centenáriu-
mára készített emlékkiállítást
a múzeumban, sporttal kap-
csolatos helyismereti iroda-
lommal ismerkedtek a könyv-
tárban, megoldottak há rom
online totót, és Békés sportjá-
val kapcsolatos bibliográfiát
készítettek. 

Mindezek alapján alakult ki
a verseny végeredménye. Első
helyezést a Csúcsfejek fantázia-
nevű csapat szerzett, tagjai:
Bimbó Enikő, Kis Laura, Oká -
nyi Réka, második a „Szege -

disek” csapata, tagjai: Berczi
Eszter, Csek Dóra, Li tauszky
Gréta, harmadik a „Tisza” csa-
pat, tagjai: Pipó Kata, Szalkai
Izabella, Varga Anzselika, míg
negyedik a „Kálmán”, tagjai:
Lovas Ger gő, Tóth Ákos,
Mészáros Ben ce. A versenyzők

emléklapot vehettek át, értékes
jutalomban részesültek – tájé-
koztatta lapunkat Bercziné
Vincze Eszter könyvtáros. A
Szegedi Kis István Refor mátus
Gim názium és Tisza Kálmán
Köz oktatási Intéz mény diákjait
a felkészülésben Kun Ilona,

Mucsi András és Sós Sándor
tanárok segítették.

A kiíró szervezetek által
hagyományossá tervezett ve -
télkedőnek idén Békés várossá
nyilvánításának 40 éves jubi-
leuma lesz a témája. 

Szegfű Katalin

Idén a várossá nyilvánítás lesz a téma

A városismereti vetélkedő a könyvtár, a múzeum és a városvédők összefogásával valósult meg. A felvéte-
len ezen intézmények és civil szervezet képviselői, valamint a nyertes gimnáziumi csapat tagjai.
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