
USZODA NYITVA TARTÁSA 
K, Cs: 6-10 óra között,

többi nap: 8-20 óra között.

2012. december 12.  � XX. évfolyam 25. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

DECEMBER 8-15. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

DECEMBER 15-22. 
Levendula Patika (Csabai u.)

DECEMBER 22-29. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)

DEC. 29 – JANUÁR 5. 
Turul Patika (Piac tér)

JANUÁR 5-12.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)

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

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

valamint 17-18 óra között. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Mit szeret a legjobban 
az év végi időszakban?

45%
A családi 
együttléteket.

27%
A pihenést,
kikapcsolódást.

21%
A karácsonyt. 7%

A szilvesztert.

– Mely iskolák fognak az ön
felügyelete alá tartozni janu-
ártól?

– Hozzám tartoznak azok a
jelenleg önkormányzati vagy
önkormányzatok társulásá-

ban fenntartott intézmények,
amelyek szakmai irányítását
és a 3000 fő alatti lélekszámú
települések esetén a működ-

tetését is 2013. január elsejétől
a Kle belsberg Intézmény -
fenn tartó Központ veszi át. A
Bé kési Tankerülethez tartozik
en nek megfelelően a Békési
Kis térségi Dr. Hepp Ferenc
Ál ta lános Iskola, Sportiskola,
Alap fokú Művészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szak -
szol gálat (melynek intézmé ny -
egysége a Dr Hepp Ferenc
Ál talános Iskola, a Tarhosi
Tag is kola, a Sportiskola, az
Egy séges Pedagógiai Szak -
szolgálat és az Alapfokú Mű -

vészeti Iskola), to vábbá a Me -
zőberényi Kis tér ségi Álta lá -
nos Iskola, Alapfokú Művé -
szet oktatási Intézmény, Kol -
légium és Egységes Peda -
gógiai Szakszolgálat, mely-
nek tagintézménye mások
mellett a bélmegyeri és a mu -
ronyi általános iskola is, vala-
mint a Kö röstarcsa Község
Önkor mány zata Arany
Gusztáv Általános Iskola és
Alapfokú Művészet ok tatási
Intézménye.

Folytatás a 3. oldalon

Már dolgozik a Békési Tankerület új igazgatója 
VÁLTOZÁS Kis Eszter felügyelete alá az általános iskolák kerültek
Január elsejével életbe lép a tankerületi rend-
szer az országban, ez újabb strukturális átala-
kítást jelent a közoktatásban. A tankerületek a
Kle bels berg Intézményfenntartó Központ
területi szervei, melyek kialakítása a járási
rendszerhez igazodva történt meg, élükön tan-
kerületi igazgatók állnak. A Békési Tankerület
igazgatói álláshelyét 2012. november 12-től Kis
Eszter tölti be.

A Luca-napi piaci vásárok
néhány éve íródó történeté-
ben egyszer sem volt még
olyan kellemetlenül hideg és
hófúvásos idő, mint idén.
Csak a legbátrabbak jelentek
meg a rendezvényen decem-
ber 9-én. Körükben azért
gyorsan fogyott a zord időben
különösen jól eső forró tea és
forralt bor, de a lilahagymás
zsíros kenyérnek is volt kelet-
je. Majdnem minden látogató
felakasztotta a pa pírra felírt
kérését a kívánságfára. A leg-
többen egészsé get, családi
békességet, anya gi jólétet,

bőséget kí ván tak maguknak
és családjuknak 2013-ra. A

rossz idő el lenére megtartot-
ták a fe nyőfadíszítő-versenyt

is. Össze sen tíz pályázó volt,
akik természetes anyagokkal

díszítették fáikat: egyik
szebb volt, mint a másik. A
kíváncsiak leendő férjük vagy
feleségük neve iránt a jósló
pogácsából tudakolózhattak,
a legszerencsésebb ezüst jegy-
gyűrűjét is megnyerte. Idén is
végigjárta a piacot a fehér
lepelbe öltözött jó Luca, a
békesség megtestesítője, aki
– mint eleink korában –
békéjét és áldását bocsátotta
a vele találkozókra. A progra-
mok közül kiemelendő a
Teleky utcai óvodások színvo-
nalas betlehemezése. 

Szegfű Katalin

Didergés a Luca-napi vásáron
HÓFÚVÁS Kevesen voltak a Piacfelügyelet évzáró rendezvényén

A Teleky utcai ovisok a betlehemi történetet mutatták be pásztorostól, angyalostól, és persze Máriával,
Józseffel és a kisded Jézussal.

December 6-án délután ön -
feledt és sugárzó örömtől ra -
gyogó arcocskákkal találkoz-
hatott az a szerencsés atyafi,
aki a békési Kulturális Köz -
pont kápolnatermébe tévedt.
A Békés összes iskolájából
össze verbuvált mintegy 120
kislurkó már az első pillana-
toktól élő aktív részese, társ
előadója lett annak a teljes
profizmussal, és közben mégis
mélységes emberséggel elő-
adott műsornak, amelyet a jól
ismert Tücsök Peti és Hangya
Levi páros adott elő számukra.
Visszatérő vendégek ők, mé -
gis megunhatatlanok. Az elő-

adás végén beballagó Mikulás
bácsi szakszerűen tette a dol-
gát és örvendeztette meg a

kizárólag Békésen előállított
ajándékokkal, harapnivalóval
a gyermekeket.

A KÉSZ, és a Békési Új ságot
kiadó Családért Alapít vány –
immár évek óta – kö zösen szer-
vezik a Mikulás ün nepséget
azoknak a gyerekeknek, akik-
nek talán az egyik legnagyobb
ajándék az ilyen meleg és csalá-
di hangulatú rendezvényen
való részvétel. Idén az egyik
legsikeresebb ilyen produkció-
jukat láthattuk. Mint ahogy
telitalálatnak bizonyult a más-
nap reggeli KÉSZ-es kisműsor
is a fogyatékkal élő gyerekek
számára, ahol a szintén vissza-
térő Mol nár Imre bűvész bácsi
ejtette ámulatba a nagyon-
nagyon hálás közönséget.  P. T.

Örömről sugárzó gyermekarcok

Békés idei Mindenki Karácsonyfájáról készített 
ünnepi felvétellel kíván a Békési Újság 

minden munkatársa a tisztelt olvasóknak 
békés karácsonyt, és örömteli, sikeres új esztendőt!

Lapunk legközelebb 2013. január 16-án jelenik meg.

B.Ú.É.K.
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A KÉSZ és a Családért Alapívány Mikulása 120 gyermeket ajándéko-
zott meg.
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A Petőfi utca 20. szám alatti építmény a
jellegzetes kisvárosi polgárházak közé tarto-
zik. 1883-ban épült, amit a díszes, kör alakú
szellőzőnyílás is jelez. Az 1900-as évek első
felében Schiffer Mátyás volt a tulajdonos.
1935-ben lett Hidvégi Ist ván szűcsmesteré a
ház. Sok idős békési
ezért Hidvégi-ház-
ként em legeti ma is.
1952-ben ál lami tulaj-
donba ke rült. Sokáig
itt működött a gim-
názium lány kollégiu-
mának tanulószobája. 

Jelenleg a mérnök
és cégvezető Barkász
Sándor és családja él itt, és itt található vállal-
kozásának központja is. Barkász úr sokat tett
e régi ház megmentése érdekében. Mivel
fénykép nem maradt fenn az eredeti utcai
homlokzatról, ezért ő az értékmentés, érték-
megőrzés egy sajátságos útját választotta.

Tudatosan feltérképezte az ehhez hasonló, fél-
körívzáródású ablakokkal készült polgárháza-
kat, amik Békés megyében fellelhetők, s ezen
épületek díszítéseit, stílusjegyeit megörökítve,
hasonló díszítésekkel újíttatta fel, állíttatta
helyre a homlokzatot. Köszönet érte.

A fal külső kérge
tégla, de fűrészfoga-
san a vályogba szerve-
sen egymáshoz kap-
csolódnak a téglák. A
padlástérben még az
eredeti faszerkezetet
láthatjuk. A padlás-
térben irodahelyisé-
gek vannak kialakít-

va, és egy tárgyalóterem is helyet kapott. 
Jó ide bejönni, az ódon falak biztonságos

nyugalmat árasztanak. Az új rész harmoni-
kusan illeszkedik a régihez. A ház méltó
módon illeszkedik a védett utcaképbe.
Védelme indokolt.    Bíró György, városvédő

2 2012. december 12.

FO
T

Ó
: K

U
LT

U
R

Á
LI

S 
K

Ö
Z

PO
N

T

A BARKÁSZ-HÁZ

Tisztelt Békési Újság Szerkesztősége!

A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával nem szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. 
A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

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

Kérem, közöljék a következő történetet. Decem -
ber 4-én a kora délutáni órákban a Bethlen utca
felől szerettem volna kikanyarodni Mezőberény
irányába megrakott lovasfogattal, megálltam,
mert a kerékpárúton közeledett két kerékpáros.
Miután elmentek, szokás szerint szólítottam a
lovat, de az állat sajnálatos módon megcsúszott és
elesett. Olyan szerencsétlenül esett, mind a négy
lába alatta volt, a síkos aszfalton és a kis emelke-
dőn nem tudott lábra állni, a ló teljes testével
feküdt az úton. Idegességemben nem is tudtam,
hogyan szabadítsam ki a lovat a szerszámból és a
rúd alól, a velem lévő nagylányom is szinte lebé-

nult. A Kossuth utcán a benzinkútnál az autó-
mosó előtt dolgoztak utcai munkások, tőlünk 20-
30 méterre. Látták, hogy mi történt, de egyikük-
nek sem jutott eszébe, hogy odajöjjenek, segítsenek.
Meg kellett állapítanom, hogy a segítőkészség az
emberi méltóság eltűnt, legalábbis ezeknél az
embereknél nem tapasztaltam, pedig hasonló eset-
ben ők is elvárták volna. A közmunkások közül
többen olyan viccesnek találták az esetet, hogy
vigyorogtak a másik ember szerencsétlenségén. 

Végül is szerencsésen megúsztuk a balesetet, a ló
és magam is, nem történt tragédia. 

(Név és cím a szerkesztőségben)

A törvény rendelkezései
alapján hulladékgazdálkodással
január 1-jétől csak olyan szerve-
zet foglalkozhat, amely többsé-
gi állami, illetve önkormányza-
ti tulajdonban van. A zavarta-
lan működésért még a törvény
elfogadása előtt, 2012. október
1-jén megkezdte működését a
100 százalékban önkormányza-
ti tulajdonú Békési Kommu -
nális és Szolgáltató Kft.

Az e tevékenységgel járó
szolgáltatási díj az önkormány-
zat költségvetésében lett beter-
vezve és az új járulékkal terhelt
szemészállítási díjat az önkor-
mányzat fizeti meg legnagyobb
hányadában a lakosság helyett.
Ám az EU-s törvény által ránk
rakott plusz teher miatt az ön -
kormányzat ahhoz, hogy más
kötelező feladatait is el tudja
látni, január 1-től kénytelen a

kommunális adót 3000 Ft-tal
emelni. Ez mindössze havi 250
forintos többlet. A kommunális
adó havi részletekben is fizet-
hető. Mint tudjuk, ez az adó
nem azonos a szemétszállítási

díjjal, hanem számos más tevé-
kenység anyagi hátterét is je -
lenti, például közvilágítás, hó -
eltakarítás, utcaseprés, út kar-
bantartás, virágosítás, stb.

Több településsel ellentétben
Békésen külön lakossági sze-
métszállítási díj kommunális

adóval párhuzamosan eddig
nem volt. A környező települé-
sekhez képest Békésen eddig is
kevés helyi adót vetettek ki.
Nincs például építmény- és te -
lekadó, parkolási díj, ebadó, stb.
Az önkormányzat ezután sem
kíván semmilyen új adót ki vet-
ni. Az EU-s előírások által ránk
rótt lakossági terheket így tudja
az önkormányzat a lehető legki-
sebb mértékűre csökkenteni.

A szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésével kevesebb lehet az
új járulékkal terhelt hulladék
mennyisége. Ezért a város veze-

tése ezúton is kéri a lakosok
együttműködését ebben és a
komposztálásban, hisz minél
kevesebb szemét kerül a ku -
kákba, annál kevesebbe kerül a
hulladék kezelése, így a város és
a lakosság terhei egyaránt csök-
kenhetnek. 

�

Az új EU-s hulladékgazdálkodási
törvény miatt változik az adó
A napokban – az EU előírásaink eleget téve –
fogadta el az országgyűlés a hulladéktörvényt,
amely jelentős változásokat hozott a hulladékgaz-
dálkodás (gyűjtés, szállítás, lerakás) terén. Ezért
jövőtől új teher jelentkezik, a hulladék lerakási
járulék. Ez további megterhelést jelent a városnak
és jelentene lakosainak is, de az önkormányzat
igyekezett megelőzni a további jelentős tehertételt.

A TELJES CIKKSOROZAT EGYBEN
Tisztelt olvasó!
Szereti olvasni Bíró György városvédő Beszélő házak – épített értékeink
című cikkeit? Amennyiben igen, akkor önnek ajánljuk azt a most megje-
lent kiadványt, amelyben összegyűjtöttük a sorozat valamennyi cikkét,
melyeket csodálatos fotófelvételekkel illusztrálva adtunk ki. A könyv
már kapható a következő helyeken: Cerka papírbolt, Ezüsttoll papírbolt,
Püski Sándor Könyvtár, Antikvárium, Barta Kisposta, Fa-Kuckó játékbolt,
Omniához közeli újságos pavilon, Juhos Fotó, Photo Hall, Nyugdíjasok
Háza, Békési Uszoda, továbbá a református és a baptista iratterjesztés. 
Ára mindössze 850 Ft, de ha a 2013-as Békési Kalendáriummal vásárol-
ja meg, a kettőt együtt még kedvezményesebben, 1500 Ft-ért kapja meg. 

A békési óvónőkből alakult
Meskete Meseszínház leg-
utóbb kisebb gyerekeknek
színpadra állított mesejátékot
mutatott be a kulturális köz-
pontban. Csukás István Süni
és barátai című meséje nyo-
mán Mészárosné Fábián Ilona
nyugdíjas óvónő, a meseszín-
ház vezetője vitte színre a tör-
ténetet, amelyben Süni csilla-
gász, Röfi sárkányrepülő, Bor -
zos tűzoltó, Kakukk a kakuk-
kos órából hímes tojás szeret-
ne lenni, és végül, a Holló
bölcs döntése nyomán mind-
annyian díjazottjai lesznek a
jelmezbálnak. A mesejátékot
a békési óvodásoknak és kisis-

kolásoknak mutatták be, azok
élénk figyelme, a kicsiny
kezek sűrű tapsa közepette. A
darab szerepeit Andorné Csar -

nai Szidónia, Bartyik An na,
Benkő Ágnes, Joóné Csi kós Il -
dikó és Mészárosné Fá bián
Ilona alakította.           Sz. K.

Az óvónők mesejátékán jól szórakozott a gyermekpublikum.

Siker volt a Süni és barátai
VASTAPS Mesedarab békési óvónôk elôadásában
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Ridegnek tűnő, december
végéhez közeledvén ta lán
túl racionális, túlságosan is
tényszerű ilyen címet adni
egy írásnak. Bár az év „far-
kának” közeledte valóban
egyenleg megvonására ser-
kentene, mégis, a karácso nyi
ünnepkör valami sok kal
intimebb, meghittebb, me -
legebb szavakból szőtt sorok
megszülésére ser kent. A
következőkben megpróbá-
lom áthidalni ezt az ellent-
mondást, hisz valóban szük-
séges szembe néznünk ma -
gunkkal, tetteinkkel, így
„lapzárta” tájékán, de te -
gyük meg ezt emberibb vo -
násokat adva – vállalva egy
kis szubjektivitást, elfogult-
ságot is akár – a szigorú
könyvelői mérlegelésnek.

Ténynek tűnik, hogy
Ma gyarország, a magyar
kor mány valóban egyfajta
sajátságos szabadságharcot
vív. Hiszem, hogy ez a vál-
lalható út. Biztosan van sok
más járható is, de ez, az ál -
taluk-általunk választott
felemelt fejjel megtehető.
Talán ez az egyetlen, mely
magyarságunk megtartásá-
hoz vezethet. Azt is el kell
ismerni, hogy ami a mai
országvezetés nyakába sza-
kadt két és fél éve, az fel-
mérhetetlenül nagy és em -
bert próbáló feladat volt.
Látjuk azt is, hogy birkózik
vele keményen és nem re -
ménytelenül. Meg az is vi -
lágos mindenkinek, hogy
kerül homok is a fogaskere-
kek közé, hogy nem min-
den hibátlan, hogy vannak
kakukktojásnak bizonyuló
„kisfőnökök”, de a cél jó, az
akarat megvan.

A többi azon múlik rész-
ben, hogy mennyire tu dunk
tanulni a saját bakijainkból,
részben meg azon, hogy
mennyire hiszünk magunk-
ban, a sikerben és a Jóis ten -
ben. A legnagyobb feladat
talán a fiataljaink megtartá-
sa, hazacsalogatása, az ön -
fenntartás újbóli megtanítá-
sa és a beszélgetés. Igen, a
beszélgetés, az emberi kap-
csolatok visszahelyezése az
őket megillető helyre az idi-
otizáló médiakoktél önkén-
tes szürcsölése helyett, me -
lyet a globális hatalom dug-
dos egyre az orrunk elé.

Ami engem illet döntöt-
tem: megpróbálom magam

testileg és szellemileg ép -
nek megőrizni úgy, hogy
köz ben az önvédelem ne
csap jon át önzésbe, az em -
pátia lehetőleg csorbítatlan
maradjon. Na, ha visszané-
zek a 2012-es magamra,
akkor talán egy tehetséges
kezdőnek elmegyek…
Amit viszont egyértelműen
sikernek érzek, az a min-
dennapi kenyerünk – sok-
szor csak falatkányi vagy
morzsányi darabkákról van
szó – rendszeres összegyűj-
tése. Mert minden napnak
megvan a maga picinyke
öröme. De talán egy példa
a legérzékletesebb. Minap
jártak itt a válaszútiak a 86
éves, élettel teli Kallós Zoli
bácsival, a magyar népze-
nei, egyáltalán népművé-
szeti gyűjtés élő legendájá-
val az élen, aki Gyöngyi
nevű jobbkezével még egy
szórvány magyar kollégiu-
mot is fenntart és igazgat
ráadásul a Mezőségen. És
társként a Gáborokkal –
egyikük doktorandus tudós
ember, másikuk tanfel-
ügye lő – akik a maguk
tehetsége szerint segítik a
fennmaradást. De velük
volt Judit asszony is, ki
veretes Wass Albert felolva-
sásával ugyan ülőképessé-
günket próbára tette, de
amit átfogott, az a teljes
életműből volt nagyszerű
merítés. És jött két román
pedagógus, egyikük a helyi
iskola igazgatónője. Telje -
sen nyitottak, a legjobb
értelemben vett európaiak,
barátságosak, akik felis-
merték a normális együtté-
lés kölcsönös előnyeit. És
jött, „örménylett” az
„aranyszájú” Melinda, és a
lelkes fiatalok. És ott voltak
a hihetetlenül nagy szívű
békési és Békés megyei
emberek – a közönség –
kik eltűrtek és megbocsá-
tottak minden bakit, kik
lelkesen tapsoltak és rend-
kívül gá lánsan adakoztak.
Fáradt háziak, fáradt ven-
dégek, fá radt közönség,
mindenki egy hét kemény
munka után, de ami e hár-
mas találkozásból eredt – a
frenetikus életerő és energia
– helyre tett mindenkit. És
példát mutatott arra, hogy
a mérleg serpenyője nem-
csak tárgyi dolgokkal
nyom ható le javunkra, ha -
nem életet adó szellemiek-
kel is. Sőt. 

Na, ezek 2013-as gyűjté -
séhez adjon erőt mindenki-
nek a Fennvaló! Áldott
karácsonyt, boldog újesz-
tendőt!

Mérlegen

Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságkötések: nem
kaptunk jelentést.

Elhunytak: Pásztor Zsu -
zsanna (91 évesen), Kónya
Lajos (82), Bartolf Józsefné
(90), Öreg Istvánné (93),
Vincze János (96, Kamut),

Balogh László (68), özv. Ko -
csor Lászlóné (88), Nánási
László (78).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Folytatás a címoldalról
– Korábban szó volt arról

is, hogy a gimnáziumok fel-
ügyelete is a tankerületi igaz-
gatók feladata lesz. Valójában
nem lesz feladata a középfokú
iskolák esetében?

– A jelenleg a Megyei In -
tézményfenntartó Közpon tok
(MIK) irányítása alá tartozó
középiskolák, illetve az önkor-
mányzati fenntartású középis-
kolák 2012. január elsejétől
szin tén a Klebelsberg Intéz -
ményfenntartó Központ fenn-
 tartásába kerülnek. Bé kési
viszonylatban a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény okta-
tási egységének fenntartását a
Központ a megyei illetékessé-
gű tankerületen keresztül fog -
ja gyakorolni január elsejétől.
Csak a középfokú egyházi és
magánintézmények nem ke -
rülnek a Klebelsberg Intéz -
mény fenntartó Központ szak-
mai irányítása, fenntartása alá.

– Az ön felügyelete alá
kerülő iskoláknál újra fogják
pá lyáz tatni az igazgatói posz-
tokat?

– A jelenleg az intézmények
élén álló igazgatók kinevezésük
teljes időtartama alatt ellátják
feladatukat. Kivételt képez a
Békési Kistérségi Iskola, amely-
nek november 12-ig én voltam
az igazgatója, de tankerületi
igazgatói kinevezésem miatt
igazgatói kinevezésemet vissza
kellett vonni. Az iskola megbí-
zott igazgatója 2012. november
12-től Deákné Domonkos Ju -
lianna. A tanév második felé-
ben az igazgatói álláshely betöl-
tésére pályázatot kell kiírni.

– Mi lesz pontosan az ön
feladata?

– A december 31-ig tartó
időszakban a feladatom a
Békési Tankerület felállásá-
nak előkészítése, felkészülés
az intézmények átadására –
át vé telére, az intézmények
fenn tartóival (önkormányza-
tokkal) kötendő átadás-át -
vételi megállapodások elő-
készítése. Prob lémák, kérdé-
sek, jelzések összegyűjtése az
in tézményektől, illetve a
fenntartó önkormányzatok-
tól, az ezekre adandó megol-
dások egyeztetése a Klebels -
berg In tézményfenn tartó
Központtal.

2012. január elsejétől fela -
da tom a Békési Tankerület in -
tézményeinek szakmai irányí-
tása, valamint a kitelepülések
esetén az intézmények mű -
köd tetése is.

– Hogyan lesznek finanszí-
rozva a Békési Tankerülethez
tartozó iskolák?

– Főszabályként a 3000 fő
alatti lélekszámú települések is -
koláinak teljes fenntartói és
működtetési költségét az állam
a Klebelsberg Intéz mény fenn -
tartó Központon keresztül biz-
tosítja. A 3000 fő fölötti lélek-
számú települések iskoláit a
helyi önkormányzatok működ-
tetik, csak a fenntartói költsé-
geket finanszírozza az állam a
központon ke resztül, amennyi-
ben a települések másképp nem
nyilatkoztak, amire no vem ber
15-éig volt lehetőségük. A tele-
pülési önkormányza toknak

ugyanis addig kellett döntést
hozniuk, hogy vállalják-e intéz-
ményeik működtetését. 

– Milyen apparátussal áll
fel a Békési Tankerület az ön
vezetése alatt? 

– A Békési Tankerület szék-
helye Békésen, a Polgármes teri
Hivatal épületében lesz. Az
apparátus 2012. január el sejé-
től fog felállni, kialakítása fo -
lyamatban van. Munkatár saim
a szakmai irányítást és a funk-
cionális feladatok ellátását
vég ző szakemberek lesznek.

– Biztosnak érezhetik-e ál -
lásukat a pedagógusok és a
nem pedagógiai munkatár-
sak, avagy ez az átalakítás
létszámleépítéssel jár?

– Az intézmények átadása-
átvétele jogutódlással törté-
nik. Ez azt jelenti, hogy az
intézményekkel jogviszonyban
álló pedagógusokat és a neve-
lő-oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazottakat, vala-
mint a kistelepülések esetében
a technikai dolgozókat is a
Klebelsberg Intézmény -
fenntartó Központ foglalkoz-
tatja tovább január elsejétől.
Mezőberény és Békés iskolái-
ban foglalkoztatott technikai
dolgozók továbbfoglalkoztatá-
sáról az érintett önkormányza-
tok döntenek. Információim
sze rint mindkét önkormány-
zat szándéka az, hogy tovább-
foglalkoztatja a technikai dol-
gozókat január elsejétől.

Az átalakítás tehát nem jár
létszámleépítéssel. Az intéz-
ményekben tanév végéig vál-
tozatlanul, az éves munkaterv-
ben meghatározott módon
folytatódik a munka. A szülők,
a gyerekek, de még a pedagó-
gusok sem fogják érzékelni a
január elsejétől bekövetkező
strukturális átalakítást. 

Szegfű Katalin

Már dolgozik a Békési Tankerület új igazgatója 
VÁLTOZÁS Kis Eszter felügyelete alá az általános iskolák kerültek

Név: Kis Eszter
Született: Békésen, 1958. november 15-én
Tanulmányok: 2. sz. Általános Iskola (Karacs) (végzés éve: 1973)

Szegedi Kis István Gimnázium (1977)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (Szeged) –
biológia-földrajz szakos tanár (1981)
Szegedi Tudományegyetem – közoktatási vezető
diploma (2005), tanügyigazgatási szakértő diplo-
ma (2008)

Munkahely: 1980. szeptember elseje óta a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola, ill. Békési Kistérségi Iskola
Betöltött munkakörök: biológia-földrajz szakos tanár, 1995-től
vezető beosztásban dolgozott: igazgatóhelyettesként és igazga-
tóként, 2012. november 12-től a Békési Tankerület igazgatója
Gyermekei: László 30 éves, nős, közgazdász, Budapesten él;
Zoltán 24 éves, utolsó éves informatikus a Szegedi Tudo mány -
egyetemen

NÉVJEGY

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
keretén belül működő 

Pünkösdi Cigány Szeretetszolgálat 
keres és gyűjt a szegények és rászorultak részére

szekrény, ágy, fekhely, asztal, szék, bútorok, 
valamint fűtőberendezés, kályha, tűzhely, csempekályha,

gáztűzhely, mosógép, centrifuga, 
és konyhafelszerelés adományokat. 

Elfogadunk hagyatékból származó felhasználható dolgokat.
Minden adományt köszönettel veszünk és adunk tovább.

Gyûjtés: 5630 Békés, Verseny u. 7. (volt ZENZERO).
Munkanapon: 8-16 óra között

Info telefon: 06/20-886-4484, 06/70-315-9427

„ADNI ÖRÖM”

BÉKÉSI ÚJSÁG online: www.bekesiujsag.hu

Támogassa ön is a „HÉTKRAJCÁR” 
Hétvégi Gyermekélelmezési Programot! 

Adományát a Családért Alapítvány 

számlaszámára küldheti. 

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

53200077-11061164 (Közlemény: Hétkrajcár)

Köszönjük!



KARÁCSONY-SZIGET
Két évvel ezelőtt, 2010. december 15-én, úton Ausztrália fe -

lé, a Karácsony-szigetnél egy menekülteket szállító hajó szik-
lának csapódott, és elsüllyedt. A hajón utazó körülbelül kilenc-
ven ember több mint fele meghalt.

Furcsa módon ez a rövidhír ráirányíthatja figyelmünket a
Karácsony igazi értelmére: a közel kétezer évvel ezelőtt meg-
született Jézus lett az a Kőszikla, Akiről a Biblia azt mondja,
hogy „aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a
kő ráesik, azt szétmorzsolja”.

Haladunk életünk nagy álmai felé, amikor útközben elénk
ugrik a lehetőség, hogy vagy megvalósítjuk önmagunkat, vagy
hagyjuk, hogy eddigi életünk a Kősziklán összetörjön, és vala-
mi teljesen más kezdődjön el. Jézus ezért született meg a föld-
re – és erre emlékezünk Karácsonykor –, hogy bemutassa: iga-
zán az találja meg az életét, aki előbb elveszti azt.

Életünk évente visszatérő Karácsony-szigete emlékeztessen
ben nünket arra, hogy az igazi szeretetet csak úgy tapasztal-
hatjuk meg, ha az életünkben helyet adunk Annak, Aki azt
elhozta közénk.                        Makovei Róbert, szakfordító

4 2012. december 12.

A kormány reményei szerint 2014 elejére az ország taka-
rosabb, tisztább és erősebb lesz – mondta Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes. 2006-ban Magyarország költség-
vetési hiány tekintetében világrekordernek számított.
„Mára viszont eljutottunk oda, hogy az EU azon kevés tag-
állama közé tartozunk, ahol 3 % alatti a költségvetési hiány.
A közfoglalkoztatásban jelenleg 71 ezerrel többen dolgoz-
nak, mint egy évvel ezelőtt. A Gyurcsány- és Bajnai-kor-
mány lakosságot terhelő pénzügyi intézkedéseivel szemben
az Orbán-kabinet bankadót vetett ki, a multikat és a nagy-
vállalatokat adóztatta meg. Azóta a pénzügyi világban
nagy felháborodást kiváltó bankadót több uniós ország
bevezette, és „egyre többen nézegetik a magyar gazdasági
modellt, keresik, mi a titka annak, hogy  Magyarország
ebben a gazdasági válságban egy ilyen stabilizációs progra-
mot végre tudott hajtani.” A sok változás közben persze
„rendetlenség van, sietnünk kell, követünk el hibákat, de
egyvalamit ne felejtsenek el: mi pontosan tudjuk, hogy ez a
2/3-os mandátum nem arra szól, hogy saját kedvteléseinket
kiéljük, hanem arra, hogy az egész nemzetet emeljük fel és
erősítsük meg” – hangsúlyozta Navracsics Tibor.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Az „ESÉLY”ÁLLAT-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  mindenkinek köszöni, 
aki adója 1%-át nekik utalta. Ezzel folytatni tudják 

a kidobott, árván maradt és beteg állatok kezelését, ellátását.
Az egyesület állatszerető férfit  keres napi négy órás munkára!

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)

Több mint 120-an énekel-
tek egyszerre a nemrégiben
Bé késen rendezett tizenötödik

Körös-vidéki Baptista Ének -
karok Találkozóján a baptista
imaházban. A  misszió kerület
gyülekezeteinek énekkarából
összeállt énekkar fellépése óri-
ási élményt jelentett a hallga-
tóságnak. 

A találkozót megtisztelte
jelenlétével Izsó Gábor pol-
gármester. Az énekkar szolgá-
latai mellett verses és zenés
szolgálatok színesítették az
alkalmat. Az ifjúsági énekcso-

port szintén vegyes összetéte-
lű volt, akik Mike József belé-
nyesi lelkipásztor vezetésével

szolgáltak. Az énekkari éne-
keket Tóka Szabolcs orgona-
művész kísérte, aki személyes
tapasztalatai alapján szóban is
bátorított arra, hogy ne zár-
kózzon el a szívünk Istentől. 

Péter István békési lelki-
pásztor Lukács evangéliuma
egyik szakasza alapján hirdet-
te Isten üzenetét, ezúttal arra
helyezve a hangsúlyt, hogy
mindannyiónknak van lehető-
sége megállni Jézus előtt a

tönkrement, beteg életünkkel,
hogy átvegyük tőle a gyógyu-
lást. Elmondta: Isten rend be

akarja tenni az életeket. A hét-
köznapi harcokban győzelmes,
de normális életet akar adni
mindenkinek. Ez az élet már
nem csak normális élet lesz,
hanem örök élet is.

A békési baptista gyüleke-
zet szeretettel vár mindenkit,
aki szeretne újat kezdeni. 

A www.bekesibaptista.hu
honlapon hosszabb beszámoló
és az alkalmon készült fotók is
elérhetők.        Somlyai Imre

Száznál is többen énekeltek együtt 

Még
szebbek
az ünnepi
fények

Pályázati forrásból közel fél-
millió forintot nyert a békési
önkormányzat karácsonyi
dísz kivilágításainak bővítésé-
re. A korábbiak mellett hat új
oszlopdísz és két új átfeszített,
energiatakarékos, fehér led
fényű hangulatelemet helyez-
tek ki advent első vasárnapjá-
ra. Ezekkel együtt összesen
hu szonhat oszlopmotívum és
négy, az út felett átfeszített
ledes függöny fényfüzér vilá-
gítja be karácsony idején a
város főterét. A ledes techno-
lógiának köszönhetően mint -
egy 40 százalékkal kevesebb
vil lamosenergia-fogyasztás
vár ható a díszek használatá-
nak időtartama alatt.

�

Békés Város Önkormány za -
ta idén is elkészítette és a na -
pokban a közmunkásokkal
kézbesíteni kezdte 2013. évi vá -
rosi naptárát. A kézbesítés elő-
reláthatóan pár napot igény be
vesz, de karácsony előtt min-
den háztartásba vízhatlan cso-

magolásban eljut a városi fali-
naptár. Témája és címe ezúttal
Békés Óvodái Képekben.
Amennyiben valaki mégsem
kapja meg a naptárat, úgy de -
cember 27-től a polgármesteri
hivatal portáján, korlátozott
számban még átvehető lesz.

�

2013-ra is készült városi falinaptár

Igen, annak érezhették ma -
gukat a határokon átívelő is mé-
telt egymásra találásban a bé -
kési KÉSZ tagjai, a Békéscsabai
Evangélikus Gimná zium diák-
jai és Bélfenyér kis gyámolított-
jai. Annak, hisz visszatérők és
tiszta szívvel segítők ér keztek a
helyi árvaházba tele puttonnyal.
A zord idő sem riasztotta el sen-
kit, hi szen tudták, várják őket.
Mindenki tet te a dolgát, Jani
fotózott, Ta más, a gépkocsive-
zető krumplit hámozott Ági val,
ki civilben asszisztensnő. A
több (titkos) szerepet is vállaló
termetes La jos Tamás „bá csival”

főzött egy zsák krumpliból és
békési kolbászból vagy száz-
adagnyi csemegét. Feri, Bél -

fenyér felfedezője Marci Atyával
koordinálta a történéseket.
Majd a szentmise következett, s

a kis katolikus templom meg-
telt a falu magyar és roma gye-
rekeivel, nyugdíjasaival. Sze me -
rédi Ber nadett délvidéki szín-
művésznő jótékonysági mű sora
még in kább kihangsúlyozta a
szeretet határtalanságát. A Mi -
kulás bá csi megjelenése és aján-
dékai (a KÉSZ-es és gimis erő-
feszítések eredménye még a
szór ványban élő, épp je len nem
lévő kicsikhez is elért) egy pilla-
natra elsimították a kis arcok
ne héz sors szántotta ráncocskáit. 

Jót tenni jó, nevel. Cselek -
vőt, adakozót emberré tesz,
érintettet boldoggá.        P. T.

A Mikulás magyarjai

BÉKÉSI ÚJSÁG 
– kéthetente öt településen.
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Pályázatnyertes a Kalendárium címlapfotója
Fotópályázat győztese lett az a

felvétel, amely a 2013-as Békési
Újság Kalen dárium címoldalát is
ékesíti. Lapunk fotósának, Gazsó
Jánosnak az alkotása az idei
Madzagfalvi Napokat lezáró vasár-
nap esti tűzijáték idején készült a
református templom harangtor-
nyának kerengőjéből. A szerencsé-
sen elkapott pillanatban a felrob-
banó tűzijáték elemei éppen egy
szívet formáznak. A fénykép nem

csak a Kalendárium szerkesztőjé-
nek tetszett, hanem a kulturális
központ munkatársainak is, akik a
fotós egyetértésével ezt nevezték a
Leskovics Piro technika cég fotópá-
lyázatára. A versenyt a békési fel-
vétel könnyedén megnyerte, így a
város 250 ezer Ft értékű tűzijátékot
nyert, melyet 2013-ban kell fel-
használnia. A fotós 50 ezer forint
értékű ajándékcsomagot kap majd.
Gratulálunk!



– Misi, mióta, miért és mi -
lyen sikerekkel néptáncolsz?

– Már 14 éve táncolok. Je -
lenleg 19 éves vagyok. Édes -
anyám íratott be a néptánc-
ra, amikor első osztályos let-
tem. Voltak ugyan holtpon-
tok, például ötödikes korom
környékén azt gondoltam,
hogy abba kellene hagynom.
A korosztályom nagy része
inkább a sport felé orientáló-
dott, a néptánc nem örven-
dett akkora népszerűségnek,
és egyedül maradtam a tánc
szeretetével az osztályban.
Végül is az lendített át, hogy
nagyon sokan mondták, van
tehetségem a tánchoz, és
nem érné meg abbahagyni.
Azóta két országos ifjúsági
nép táncversenyt sikerült
megnyernem szólistaként, és
felnőtt szólótánc fesztiválon
is díjazott voltam.

– Tamás! Mióta és hogyan
segíted tanítványodat?

– Békésen 2007 óta tanítok
táncot, és 2008 szeptembere
óta vagyok művészeti vezetője
a Belencéres Néptáncegyüt -
tesnek. Gyakorlatilag azóta
foglalkozom a táncosaimmal,
köztük Misivel is. Az a véle-
ményem, hogy sokkal inkább

egyengetni kell a tehetségnek
az útját, mint tanítani.

– Hogyan értékelitek Misi -
nek a „Fölszállott a páva” cí -
mű műsorban való szereplését?

Tamás: – A köztévé fölka-
rolta végre a hagyományos
pa  raszti kultúránkat ahhoz,
hogy a mai média világában
eladhatóvá tegye, versenysze-

rűvé tett egy nem igazán ver-
senyeztethető műfajt. A négy
kategória 2000 indulója közül
a legjobb 48 közé kerülve
mutathatta meg Misi a  tudá -
sát az egész világnak.

Misi: – Számomra ez a ver-
seny elsősorban a tapasztalat-

szerzést jelenti, hiszen még elég
fiatal vagyok, és már azt óriási
sikernek éltem meg, hogy
bekerültem a legjobb 48 közé.
A műsorban való to vább jutás
ebben az esetben csak másod-
lagos, hiszen or szág-világ előtt
táncolhattam békési táncokat
egy nagyon magas színvonalú
műsorban. A bemutatott
cigánytánc helyi gyűjtés.

– Civilben ki-ki mivel fog-
lalkozik, és mit szól a család a
néptánc időt, erőt nem sajná-
ló imádatához?

Tamás: – Nekünk ez egy
élet forma. Feleségemmel, Ma -
hovicsné Ladányi Anitával
együtt irányítjuk az együttes
életét, és már a 4 éves kisfiunk
is bejár a próbaterembe.

Misi: – Tanuló vagyok. Bé -
késcsabára járok az ILS Szak -
közép- és Felnőttképző Szak -
iskolába marketing szakra.
Családom ebben is és a tánc-
ban is maximálisan támogat,
mellettem áll. Minden erejük-
kel azon vannak, hogy egyen-
gessék az utamat.         Gugé

Következő interjúalanyunk
2013 januárjában Vári Istvánné
nyugdíjas lesz.

52012. december 12.

A nagy találkozás
Két lelkes és tehetséges ember életének útja össze-
találkozott, létrejött a nagy találkozás. Okányi Mi -
hály néptáncos és tanára, Mahovics Tamás közö-
sen munkálkodnak immár a hagyományos parasz-
ti kultúra megőrzéséért. Sikeresen, amint kiderül a
velük készült interjúból.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Idei utolsó cikkünkben sze-
retnénk számot vetni, így az év
vége és karácsony közeledtével,
advent időszakában. Szeret -
nénk most köszönetet monda-
ni, hálát adni, elsősorban a vá -
ros lakosságának és a helyi vál-
lalkozóknak, azoknak, akik ön -
zetlenül, ellenszolgáltatás nél-
 kül segítették Békés városban
az egyre nehezebb helyzetben
lévőket. Voltak, akik na gyobb
adományt szántak a hátrányos
helyzetűeknek, és voltak, akik
erejükön felül, de adni akartak,
például hagyatékból maradt
paplant vagy párnát. Nem dob-
ták ki, nem tüzelték el, úgy
gondolták, talán majd egy kis-
gyermeknek meleget adhat
még, vagy egy hajléktalan sors-
ra jutott személynek, a család
hiányában átmelengeti a testét.
A ruházat, a szekrények, a ház-
tartási eszközök mind azt jelzik,
van még emberség a vi lágban,
és leginkább ebben a városban.
Nehéz lenne felsorolni azt a ren-
geteg holmit, ami beérkezett a
Csa ládsegítőhöz eb ben az
évben, és mi szétosztottuk ne -
héz helyzetű családnak, egye-
dülállónak, fiatalnak vagy idős-
nek. A szükség nagy úr, szok-
tuk mondani, és szükség esetén
még mindig akadtak lokálpat-
rióták a városban. Kö szönjük
azoknak, akik a téli idő szakban

támogatták a hajléktalanszállón
élőket, az összefogás nélkül
nem sikerült volna mindenkit
megvédeni a fagytól. Nem sza-
bad megfeledkeznünk azon
magánszemélyekről, akik időn-
ként megjelennek a szállón, és a
tavalyról megmaradt kolbászt,
a vasárnapi ebédről maradt élel-
met, egy-egy ra komány tartós
élelmiszert felajánlanak, gon-
dolnak azokra, akiknek senki-
jük sincs, csak önmaguk. 

Köszönjük, hogy a Család -
segítő Szolgálat rendezvényeit
támogatták, tudjuk, egyre ne -
hezebb helyzetben van min-
denki, azonban nem múlik el
rendezvényünk (Fuss a Nyár -
ba, Derűs Kupa, gyerekek hús-
 véti vagy adventi készülődése,
Mikulás ünnepség, Ház hoz
megy a Mikulás), hogy ha
kérünk, ne támogatnának
ben  nünket Békés vállalkozói és
egyre többször magánszemé-
lyek. Bár tudjuk, az adomány
okozta örömöt mi aratjuk le, a
mosolygó gyermeki arcok, a
csillogó szemek azok, amik azt
mondatják velünk: EMBER-
NEK LENNI ÉRDEMES.

Köszönjük Békés város-
nak az összefogást, a támo-
gatást, amely – azt gondol-
juk – példaértékű! Áldott
Békés Ka rá csonyt Kívá -
nunk Minden kinek!

FUSSON AZ EGÉSZSÉGÉÉRT 

Stresszel, magas vérnyomással és elhízással teli világunk-
ban a mozgással tehetünk legtöbbet az egészségünk meg-
óvásáért, állóképességünk növeléséért. A futás a járásra épül,
ezért az egyik legkönnyebben végezhető „sportág”, élettani
hatása mégis a legkomplexebb. Edzi a tüdőt, a szív- és
érrendszert, valamint az izomzatot. Az nem meglepő, hogy a
futball, kézilabda, kosárlabda játékosok edzésének szerves
része a futás, de a cselgáncsozók, sportlövészek, kajak-kenu-
sok, sőt még a sakkozók is rendszeresen futnak, mert ezzel
tudják legjobban kondicionálni testüket. Az edzésre fordított
idő és energia az életminőség javulásával rövidtávon megté-
rül. Rendszeres futással oldódik a feszültség, és könnyebben
megoldhatóak a problémák. A felsorolt jótékony hatásokat
bárki hamar megtapasztalhatja, persze figyelni kell, hogy a
szervezetnek, ízületeknek időre van szüksége, hogy hozzá-
szokjon a mozgáshoz, a megterheléshez.  

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A közelmúltban köszön-
tötte személyesen 90. szüle-
tésnapja alkalmából Balog
Gábornét Izsó Gábor polgár-
mester. Zsófika néni kedves
családja és barátai körében
ünnepelte születésnapját. Az

idős hölgy korát meghazud-
tolva tevékenykedik a ház
körül, szinte mindig mozgás-
ban van. Süt, főz, takarít,
bútort fest, ápolja és szere-
tettel gondozza kertjének
növényeit.

Korát meghazudtolóan él
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A Békés Újság legközelebb 2013. január 16-án jelenik meg.
Jövőre is számíthat ránk!



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 utca 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Ady u. 8/C-ben földszinti 61 m2-es lakás
eladó. Tel.: 70/518-48-46.
Négyszobás családi ház, két generáció
ré  szére vagy vállalkozásnak, nagy helyi -
sé gekkel és mellékhelyiségekkel, város -
központi részen nagyon közel mindenhez,
sürgősen eladó vagy kisebb családi házra
cserélhető. 30/377-53-10.
Békés központjában, a Juhos Fotó fölött
két szobás, 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.
Békésen 3. emeleti háromszobás lakás
eladó vagy kertes házra cserélnénk. Érd.:
30/461-77-70.
Rosszerdőn 10x10-es téglaépítésű, két-
szo bás lakás eladó. Villany, víz, kövesút, 8
kvadrát földdel. Érd.: Summás u. 3. vagy
30/386-89-65.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkom -
fortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Summás u. 3.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Békésen, a Szegedi u. 6. alatt felújított tég -
laház fűthető garázzsal eladó vagy  föld -
szin tire cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 66/417-560, 70/67-83-155.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
ga rázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel a
lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
kony hás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25. Két család részére is alkal -
mas családi ház eladó. Tel.: 30/590-69-38.
Igényesen felújított, II. emeleti lakásomat
téglaépítésű háromszobás házra cserél-
ném. Tavaszi költözéssel. 30/544-53-66,
18 óra után.
Rákóczi u. 3. alatt II. emeleti egyedi víz-gáz -
órás lakás eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 70/63-89-231.
Fáy 2-ben lakás garázzsal együtt eladó.
30/910-10-09.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Békéscsabán, a Körösi Csoma S. utcában
kertes ház eladó. Kisebb házat nagy kert-
tel vagy tanyát földdel beszámítok. 20/
972-59-02.
Áron alul a bánhidai részen kertes családi
ház eladó. Érd.: 70/516-52-41.
Adyn kétszobás, erkélyes, földszinti lakás
eladó. Érd.: 70/569-65-10.
Központi helyen, kétszintes, háromszobás
családi ház garázzsal eladó. Érd.: 66/634-
953, 66/413-655.
Adyn első emeleti, egyszobás lakás eladó.
Tel.: 66/643-354.
Kétszobás, téglaépítésű kockaház eladó
Békésen. Tel.: 20/20-60-161.
Kis családi ház eladó. Egy szoba, konyha,
kamra, üvegfolyosó, kettes tyúkól, disznó -
ól. Tel.: 20/933-15-13.
Fáy 6-ban földszinti 1 + 2 félszobás la -
kás eladó. Tel.: 30/708-45-75.
Kossuth 23-ben első emeleti, 2,5 szobás,
felújított lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Tel.: 70/330-20-40.
Borosgyáni egyes tónál hatszemélyes lakó -
kocsival horgászhely eladó. 20/933-15-13.
Málna u. 6. alatt 3 + 2 félszobás, két für -
dőszobás ház eladó garázzsal, mellék -
épületekkel, központi gáz + vegyestüze -
léssel, megegyezés szerint. 30/411-08-57.
Békés legjobb utcájában lévő sorházi la -
kás eladó vagy tömblakásra cserélhető.
30/908-56-92.
Felújított, kétszobás, nagy konyhás, 57 m2-
es lakás eladó. Érd.: 20/938-92-60, 66/
414-180.
Csendes helyen, két utcára nyíló 1200 m2

közművesített telek bontásra való házzal
eladó. Érd.: 30/39-52-763. Pacsirta u. 11.
Hévízen üdülőjog szép helyen, parkosított
övezetben eladó. 30/555-74-29.

Lengyel Lajos utcában padlásteres, össz -
komfortos ház sürgősen eladó. Tel.:
30/506-31-85.
Ház eladó Kamuton. Tel.: 70/284-57-34.
Főút és buszmegálló mellett Békésen ta -
nya eladó. Villany, gazdasági épület van.
Érd.: 20/490-80-44.
Ház eladó nagy kerttel. Két nagy szoba,
nagy konyha, egyedi gázfűtés. Állat tar tás -
ra is alkalmas. Érd.: Kecskeméti u. 51.
Ház eladó a Szőlő u. 32. alatt. 30/442-18-95.
Karacson, ABC mögött III. emeleti, 1 + 2
fél szobás, függőfolyosós, nagy erkélyes,
felújított lakás áron alul eladó. Érd.: 20/
41-32-887.
64 m2-es téglablokkos, 2. emeleti lakáso-
mat békéscsabai hasonló típusú 2. eme leti
lakásra elcserélném. Érd.: 30/299-31-46.
Békéscsabán a Penza ltp-en összkomfor-
tos emeleti lakás garázzsal, pincével, tá ro -
ló val eladó. 30/555-74-29.
Kamuton háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó melléképülettel, gyü möl -
csössel, központi gáz- és kandalló fűtés-
sel. Tel.: 20/933-15-13.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bélmegyer központjában 120 m2-es, régi
építésű kertes ház, 40 m2-es üzlettel, gáz-
és hagyományos fűtéssel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 20/80-71-357.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Kölcsey utcában kertes, komfortos ház
(hagyatéki becsült értéke 3 millió Ft) 15 %
engedménnyel eladó. Érd.: 66/643-739,
70/362-38-88.
Egyszobás vegyesfalazatú ház eladó Bé -
késen. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 70/ 235-
97-29.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 3 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Nagykertben kétszobás, nappalis, ebédlős
ház gazdasági épülettel, 7 kvadrát földdel
eladó 3,5 millió Ft-ért. 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. 20/775-8583 
Tompa u. 22. szám alatti ház eladó. Irány -
ár: 4 millió Ft. Tel.: 20/921-68-71.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó. Bé -
kés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2 millió
Ft. 70/316-55-18.
Táncsics Mihály u. 8. szám alatt régi
típusú családi ház eladó. Irányár: 4,3 mil-
lió Ft. Tel.: 30/439-92-62.
Békés belvárosában földszinti, egyszobás,
erkélyes, egyedi mérőórás, tehermentes la -
kás eladó, azonnali beköltözéssel. Irányár:
4,9 millió Ft. Érd.: 20/912-32-43.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fáy u. 5/1 B-ben 3. emeleti lakás eladó.
Ár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/921-68-71.
Ház eladó a Szélső u. 49. szám alatt 5,5
millió Ft-ért. 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.
Békésen kétszobás, összkomfortos, bel-
sőleg felújított kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft vagy megegyezés
szerint. Érd.: 70/215-45-77.
Csendes helyen, a Dózsa György utca 15.
szám alatt régi típusú, kétszobás, össz kom -
fortos ház eladó 3 kvadrát kerttel. Irányár: 6
millió Ft. Tel.: 66/412-070, délután.
Másfélszobás, 1977-ben épült téglaház,
gáz-központi fűtéssel, melléképülettel,
nagy kerttel Muronyban eladó. Ár: 6 millió
Ft. Tel.: 70/273-66-99.
Ady 8/C-ben, IV. emeleten, 76 m2-es, há -
rom szobás, felújított, egyedi órás, erké-
lyes, rolós lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/46-20-746.
55 m2-es, kétszobás, erkélyes téglalakás
6,9millió Ft-ért eladó a békéscsabai piac-
nál, a Kieg Abc-nél. 20/37-70-400.
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, tehermen -
tes lakás sürgősen eladó vagy tégla kertes
házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 30/299-31-46.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

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

KIADÓ INGATLAN

Földszinti lakás januártól hosszú távra
igényesnek kiadó. Tel.: 30/518-07-28.
Garázs kiadó a Fáy 10. alatt. Érd.: 20/360-
20-71.

KERT
Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil -
lany, víz, faház van. Tel.: 70/235-97-29.
Malomasszonykertben 1,5 kvadrát kert
eladó. Víz, villany, tároló helyiség, WC.
Tel.: 66/414-928, 30/54-45-746.
A Jégvermi kertben 4 kvadrát kert eladó.
Víz, villany van. Tel.: 70/94-88-096.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Ötajtós, vonóhorgos Opel Kadet 1.6 2013.
márciusig műszakival 89 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 20/663-11-77.
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.: 20/886-2781
Chrysler Voyager elektromos autótükrök
eladók. Irányár: 30 ezer Ft. 70/538-92-04.
12 éves 206-os Peugeot személygk.
eladó. Tel.: 30/554-53-66. Öregebb autót
beszámítok.
Wartburg 1.3 Speciál négyütemű, garázs-
ban tartott szgk. 61 ezer km-t futott, friss
műszakival 260 ezer Ft-ért eladó első tu -
lajdonostól. Érd.: 20/982-33-01.
MTZ 80 kisfülkés traktor és 5,5 tonnás pót -
kocsi 3 év műszakival eladó. 30/489-52-47.
Kamuton 350-es Jawa oldalkocsis mo -
torkp. eladó. Tel.: 70/27-10-532.

ÁLLAT
20-90 kg-os sertések eladók. Érd.: 20/
421-13-93.
Foxi keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
November elején születtek, karácsonykor
leválaszthatók. Érd.: 70/546-18-24.
Vágni való kisgalamb, akár konyhakészen
is eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Elajándékozom labrador fiú és német ju -
hász lány kutyáimat. Érd.: 70/679-59-45,
délután.
Hízók hasítva, selejtkoca eladó Békésen.
30/537-87-35.
Birkák eladók. 70/343-73-36.
Mangalica hízó eladó. 20/96-20-896.
Vágni való némakacsa, bébipulyka eladó.
Békés, Raktár sor 24. 70/881-93-00.
Húsjellegű hízók eladók. Érd.: 30/284-96-26.
Kb. 240-260 kg-os hízó eladó. Érd.: Bé -
kés, Munkácsy u. 5.
Tenyészállatnak való barna réz pulyka
eladó. Tel.: 30/931-90-85.
Nagysúlyú hízó eladó. Mérés helyben meg -
oldható. Tel.: 66/643-014, 30/437-03-61.

TÁRSKERESÉS
51 éves kamuti férfi keres 45-50 év közöt-
ti hölgyet komoly kapcsolat céljából. Tel.:
70/519-40-84.
37 éves józan életű férfi komoly  kapcso -
lat ra élettársat keres. 20/355-96-28.
Barátomat keresem komoly kapcsolat
reményében. 70/221-94-35.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Segédmunkát keresek részmunkaidőben
Békésen. 20/39-23-451.
Nyugdíjas férfi 8 órában vagy részmun ka -
időben kőműves, udvaros, segédmun kás,
kosárfenékfonó, fűzvessző válogató mun -
kát keres. 20/326-79-26.
Gyermekének nagymamája lennék. Anya -
gi támogatásra nincs szükségem. 70/20-
40-112.

EGYÉB
Szárított szemes kukorica eladó, zsákon -
ként is. 8000 Ft/ mázsa. Tel.: 70/776-40-61.
Bontásból eladók különböző méretű ab la -
kok és ajtólapok, gurulós járókeret. Érd.:
66/739-890, 18 óra után.

Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-2781 
Két heverő két fotellal és négy székkel,
konyhaszekrény eladó. Érd: 20-886-0650. 
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
2,5-3 méteres lucfenyők eladók. Tel.:
30/433-79-89.
Eladó: 2 db hármas ablak beüvegezve,
kézmosókagyló, 32 literes akvárium,
Greco babakocsi, keverőtárcsás mosó -
gép, vezetékes gáztűzhely, telefontöltők és
headszettek. 30/377-53-10.
Eladó: kis kerek asztal, ülő kanapé,  üve -
ges szekrény, új falitükör. 30/377-53-10.
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 jó állapotban lévő babakocsi,
egy mély és egy sportkocsi 12 ezer Ft/db.
Tel.: 30/85-81-911.
Újszerű állapotban lévő elektromos olaj -
radiátor 5 ezer Ft. Tel.: 30/85-81-911. 
Eladó érett istállótrágya. Szállítást megol -
dom, ár megegyezés szerint. Tel.: 30/85-
81-911. 
5,8 kw-os, krémszínű konvektor fali kiszel-
lőző elemekkel kiváló állapotban eladó.
70/27-96-226.
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 ton-
vályú, négyszemélyes rekamié. Érd.: 66/
643-164, 30/83-29-850. 
Horgásztórész és kukoricamorzsoló el -
adó. Tel.: 70/27-10-532.
Két fotel és egy dohányzóasztal eladó Bé -
késen. Tel.: 30/439-92-62.
Csicsóka nagyobb tételben is eladó. 30/
66-88-978.
70 cm-es színes tévé eladó. 2,5 méteres
szép formás szobafenyő eladó. 30/554-
53-66.
Fekete bőr ülőgarnitúra 3+2+1 részes
eladó. Érd.: 30/93-86-088.
Három mázsa szilvacefre, 50 literes ká -
posztasavanyító csavaros kád, 50 literes
zománcos üst eladó. Petőfi u. 39.
Eladó: 1 db FÉG-es parapetes kisméretű ké -
 ményes konvektor, 20 db nagyméretű  kúp -
cserép. Békés, Dankó u. 4. Tel.: 66/416-580.
Eladó: 400 l-es fagyasztóláda, régi ágyke ret,
4 db ebédlőszék, 10 l villanybojler, két részes
rozsdamentes mosogató. 70/408-50-14.
Rendkívül olcsón eladó: etetőszék, iker -
babakocsi, baby hordozó, gyerekkád, gye -
rekruhák, hűtőszekrény, számítógép  mo -
ni tor. Tel.: 30/827-04-87.
Vegyestüzelésű kazán, radiátorok, ETZ 125-
ös és Kinlon chopper eladó. 70/215-93-56.
Eladó csővázas ülőgarnitúra, szekrénysor,
mikrohullámú sütő, perzsaszőnyeg. Ér -
dek  lődni: 20-886-0650 
40 l-es tágulási tartályok eladók. Érd.: 30/
376-6916
Eladó: gázszieszta, gázpalack, 25 l-es zsí -
ros bödön, 22-es húsdaráló. 110 l-es mű -
anyag kád, zománcos üst, hurkatöltő, per -
zselő. Tel.: 66/634-570, 30/55-66-020.
Gobelin kép, Csepel varrógép, vonalas te -
le fonkészülékek, üst eladó. 70/612-83-74.
Hordozható csempekályha eladó vagy ter-
ményre cserélhető. 30/537-87-37.
30 literes villanybojler eladó. Érd.: 20/
360-20-71.
Romos csempekályha és bontott csem-
pekályha eladó. 20/96-20-896.
Eladó 1 db alig használt, faliszellőzős, önt -
vény FÉG konvektor. Üzemképes, hasz nált
Whirlpool automata mosógép 13 ezer Ft-
ért. Tel.: 70/215-45-77.
Vágott és töves lucfenyő eladó. 70/361-
98-60.
Eladó: mountain bike kerékpár, BMX ke -
rékpár, háromkerekű elektromos rokkant -
kocsi (új, féláron). Tel.: 30/590-69-38.
Rossz akkumulátort veszek. 30/230-58-53.
Vásárolok rossz hűtőt, tévét, vashulla dé kot,
rossz bútort, fahulladékot. 30/230-58-53.
4 mázsa szárított kukorica eladó. 30/313-
63-33.
630-as Slavia légpuska megkímélten el -
adó. Tel.: 30/931-90-85.
Napraforgó, esetleg búza vagy kukorica
ocsút vennék. Tel.: 30/931-90-85.
Kályhák és Salgó tűzhely jó áron eladók.
Tel.: 70/40-50-889.
Orion színes televízió eladó. 30/381-37-27.
Merinói matrac eladó. 30/643-27-56.
Légpuskát vennék, főleg Sláviát, maxi-
mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladó: keveset használt láncfűrész 1500
W, hegesztő, 2 db 30 l műanyag hordó.
Tel.: 66/427-158.
3 mm-es vaslemezből készült 1000 literes
tartály lábazattal eladó. Tel.: 30/54-45-
746, 66/414-928.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzem képtelen dolgait, fémhulladékait. Tel.:
20/228-58-66.
Dióbél nagyobb mennyiségben is és sütni
való tök eladó. Bontott cserép, ablak, kis -
ko csik, konvektorok, molnárkocsi eladók.
20/472-96-58.

Samsung monitor 10 ezer Ft-ért, ruhás -
szekrény 8 ezer Ft-ért, asztali grillsütő 7
ezer Ft-ért. 20/416-91-17.
Nappali szekrénysor megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 20/257-30-01.

Fenyőfa eladó. Békés, Kispince u. 26/1.
Energomat mosógép eladó. Tel.: 20/460-
96-85.
Birsalma cefre eladó. Érd.: 66/411-165,
17-19 óra között.
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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: 2013 JANUÁR 8. KEDD 12 ÓRA.

Karácsonyi mesélő könyv. A
Har mat Kiadó mesélő köny-
vek sorozatának e kötete egy
színes csokor karácsonyi törté-
netet kínál a gyerekeknek és az
egész családnak. A Jézus szüle-
tését hírül adó bibliai beszá-
molókat, a karácsonyi szoká-
sokról szóló történeteket és
legendákat különböző népek
elbeszéléseiből meríti az író, és
közös mesélésre alkalmas módon adja tovább gyönyörűszép
színes illusztációkkal. Mária, Erzsébet, Miklós püspök törté-
netei azt a csodát közvetítik, amely az évnek eme különleges
időszakához, az ünneplés és az ajándékozás öröméhez kap-
csolódik. (Bővebben és rendelés: www.harmat.hu)

Könyvajánló

A közelmúltban családja
körében ünnepelte meg 95.
születésnapját Nagy Sándorné.
Ebből az alkalomból Izsó
Gábor polgármester otthoná-
ban köszöntötte a szép kort
megélt Marika nénit, és átadta

Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke által aláírt
oklevelet. Az önkormányzat és
településünk valamennyi lakó-
ja nevében Marika néninek jó
egészséget és további békés,
boldog életet kívánunk!

A miniszterelnök
is köszöntötte
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December 15. szombat 18 óra
Luca napi táncház a Belencéres Néptánc -
együt tessel. Zenél a Suttyomba zenekar.
Belencéres együttes próbaterme (Petőfi u. 21.)

December 17. hétfő 17 óra
Karácsonyi Hangverseny. Fellépnek a városban
működő kórusok. A belépés díjtalan.
Református templom

December 18. kedd 18 óra
Szántai Lajos művelődéstörténész előadása Jézus
kora és a Pártus Birodalom címmel a Hazata -
lálás sorozat részeként. A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Január 5. szombat 18 óra
„B.Ú.É.K. Békés!” Újévi Koncert. Jegyek
elővételben is kaphatók.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 15 – JANUÁR 16. KÖZÖTT

Miért éppen december 13. napján kezdik
el faragni a Luca-székét? Karácsonyt tizen-
két nappal előzi meg Szent Lúcia ünnepe, és
a Gergely-naptár hatályba lépése előtt ez
volt az esztendő legsötétebb napja, a gonosz
lelkek ideje, de egyben a fény születésének
ígérete is.  A férfiaknak dolgot adott az asz-
talosmunka, hiszen egy ötszög köré rajzolt
öt egyenlő szárú háromszög mentén kellett a
szék lábait beállítani, de erősen nem volt
szabad összerakni, mert a mise végeztével a
széket a falhoz kellett vágni, és szaladni,
ahogy a lába bírta a delikvenst, különben a
boszorkányok utolérték.  Az asszonyok szá-
mára dologtiltó nap volt, két okból is: egy-
részt Luca szemét tűvel szúrták ki, s ennek
az eszköznek a forgatása nem hozott volna
szerencsét, másfelől pedig a pogány babo-
nák úgy tartották, hogy aki tűt vesz a kezé-
be, az bevarrja a tyúkok „hátulját”. (Ezt nem

egészen így mondták az öregek, de tetsze-
nek érteni…) 

A gyerekek, fiatalok kántálva körbejárták a
település házait, ezt énekelve kotyoltak vagy
palázoltak: „Luca napján, kitty-kotty, / tojja-
nak a tiktyok! / Kolbászuk olyan hosszú le -
gyen, mint a falu hossza, / szalonnájuk olyan
széles legyen, mint a mestergerenda, / zsírjuk
annyi legyen, mint a kútban a víz! / Annyi
pénzük legyen, mint a pelyva! / Annyi csirké-
jük legyen, mint a fűszál!  / Annyi tojásuk
legyen, mint égen a csillag! Luca napján,
kitty-kotty, tojjanak a tiktyok.” Ma már nem
járnak lucázók, betlehemesek, de azért beis-
merhetjük: ha nem is a boldogság teteje, ha
kolbászból van a kerítés, és annyi a pénzünk,
hogy villával kell forgatni (tudják: nehogy
megpenészedjen) azért az új esztendőben
mindez valamennyiünk közérzetén tudna
javítani egy keveset. Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
PALÁZOLÓ

A Békési Nyugdíjas Ko -
sárfonók Klubja december 1-
jén tartotta az évzáró ebédjét
a Békési Nyugdíjasházban –
tájékoztatott Kovács Sándor
klubelnök. A rendezvényen
közel 100 személy jelent meg

a klubtagságból, valamint
többen a bélmegyeri „Életet
az Éveknek” Klubból Do -
mokos Mátyásné vezetésével.
Felköszöntötték Nagy
Sándornét, aki a klub alapító
tagjaként még mindig aktí-

van részt vesz a szervezet
életében, és a közeljövőben
ünnepli 90. életévét. A ren-
dezvény az ebédet követően
zenével és tánccal folytató-
dott, a zenét Petneházi Géza
szolgáltatta.

Elbúcsúztatták az évet a nyugdíjas kosárfonók
Két év elteltével újra orszá-

gos minősítésen vett részt a
Belencéres Néptáncegyüttes. A
Néptáncosok Országos Be -
mutató Színpada rendezvényt a
Martin György Néptáncszö -
vet ség hirdeti meg kétévente
azoknak az amatőr néptánc-
együtteseknek, amelyek meg
kívánják mérettetni magukat a
hazai mezőnyben. A békésiek
november 17-én Budapestre, a
Hagyo mányok Házába utaztak
abban a reményben, hogy
közel félórás összefüggő műso-
ruk elnyeri a szakmai zsűri tet-
szését. Ebben az évben me -
gyénk táncait dolgozta fel a
tánc együttes, melyek részben
Mahovics Tamás művészeti ve -
zető kutatásai alapján valósul-

tak meg. A négy település tánc-
hagyományait szerepeltető ko -
reográfiákat Mahovicsné La -
dányi Anita, Mahovics Ta más
és ifj. Szeverényi Barnabás, volt
békési táncos álmodta színpad-
ra. A zenei kíséretet állandó ze -
nekarként a Suttyomba Ze ne -
kar látta el magas színvonalon.

Városunk táncegyüttesének
debreceni, budapesti, gyön-
 gyösi, veszprémi és gödöllői
felnőtt csoportok között kel-
lett helytállniuk ezen a napon.
A cél, a kiváló minősítés el -
nye rése most is mindössze
néhány ponton múlott. A Be -
lencéres Néptáncegyüttes 127
ponttal végül ismét a „Jól
minősült” címet kapta az ötta-
gú szakmai zsűritől, akik pon-

tozták a kivitelezést, a tánc-
technikát, a színpadi megjele-
nést, a koreográfiákat, a visele-
teket, az éneket és a hangsze-
res játékot egyaránt.

Bár nem sikerült a kitűzött
célt, a „kiváló” címet kiérde-
melni, mégsem szomorkodhat-
 nak az elért eredmény miatt,
hiszen a főleg ifikből álló
Belencéresnek olyan felnőtt
mezőnyben kellett ismét telje-
sítenie, ahol a békési táncosa-
inknál  jóval nagyobb tapaszta-
lattal, rutinnal, ismerettel és
tánckultúrával rendelkező
együttesek léptek a színpadra.
Ennek tükrében gratulálunk
az immáron kétszeres „Jól mi -
nősült” címet viselő Belencéres
Néptáncegyüttesnek!

Helytálltak a békési néptáncosok

HAT ÉV CIKKEI EGY KIADVÁNYBAN
Tisztelt olvasó!
Szereti olvasni Szilágyiné Szabó Ágnes tanárnő Egy nyelvet beszélünk című
anyanyelvi cikkeit? Amennyiben igen, akkor önnek ajánljuk azt a most megje-
lent kiadványt, amelyben összegyűjtöttük a sorozat valamennyi cikkét, sőt ráa-
dásként a szerzőnek más nyelvvel kapcsolatos más tanulmányait is elolvashat-
ja. A könyv már kapható a következő helyeken: Cerka papírbolt, Ezüsttoll
papírbolt, Püski Sándor Könyvtár, Antikvárium, Barta Kisposta, Fa-Kuckó já -
tékbolt,  Omniához közeli újságos pavilon, Juhos Fotó, Photo Hall, Nyug díjasok
Háza, Békési Uszoda, továbbá a református és a baptista iratterjesztés. 
Ára mindössze 850 Ft, de ha a 2013-as Békési Kalendáriummal vásárolja
meg, a kettőt együtt még kedvezményesebben, 1500 Ft-ért kapja meg. 

A népes publikum csordu-
lásig megtöltötte a kápolna-
termet, néhányan ki is szorul-
tak onnan. A legtöbben a 86
esztendős Kallós Zoltán elő-
adására voltak kíváncsiak, aki
már 70 éve készít filmfelvéte-
leket a Mezőség, Kalotaszeg, a
Gyimes völgye és Moldva
különféle vidékein, így módon
megörökítve ezen tájegységek
népdalait, népi hagyománya-
it, az egész erdélyi magyar né -
pi kultúrát. Tizennégyezerre
rúgó felvételgyűjteményéből
néhányat be is mutatott Bé -
késen, így láthattuk például a
nagybeteg Kata nénit, akivel

Kallós Zoltán 50 évvel azután
beszélgetett, hogy az akkor
még fiatal asszony énekelt
Bartók Bélának, annak fonog-
ráfos gyűjtésekor. A nagy
tekintélynek örvendő idős
hagyományőrző előadása után
közös énektanulással lazított a
közönség. 

Válaszútról, az ottani szór-
ványkollégiumból népes, 11
fős delegáció érkezett, a taná-
rok és tanítók kézműves fog-
lalkozást tartottak, illetve
Eszenyei Farkas Gábor dokto-
randus vezetésével címert
lehetett készíteni, azzal játsza-
ni, szintén a gyerekeknek. 

A rendezvényen gyűjtést
rendeztek a magyar nyelv
megtartásáért, a szórványban
élő magyarság fennmaradá-
sért dolgozó válaszúti kollégi-
um téli tüzelője beszerzésének
segítésére. A békésiek mind-
ezen célokkal egyetértve több
tízezer forintot adtak össze.

Sz. K.

Népdal zengett a kulturális központban
Borsa felöl jön egy fekete felhő, /Siess, kislány, mert
elkap a nagy eső – zengett a népdal a kulturális köz-
pontban, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
békési szervezete által szervezett rendezvényen,
melynek vendégelőadói Válaszútról érkeztek. 

Újszerű rendezvényt szerve-
zett december 7-én a „Más
Kép” Egyesület, melyet 2004-
ben a cigányügy iránt elkötele-
zett roma és nem roma szemé-
lyek alapítottak azzal a céllal,
hogy példát adjanak a zökkenő-
mentes együttélésre. A szerve-
zet kisebb hullámvölgyet köve-
tően az utóbbi másfél évben
újra aktivizálta ma gát, például
már háromszor vállalta, hogy a
Hétkrajcár programon keresz-
tül ebédhez juttat alkalman-
ként 150 szegény gyermeket. 

A mostani eseményen, az
egyesület évzárásán, köszöntöt-
ték a városban élő két legidő-
sebb roma személyt, a 86 éves
Budai Piroskát és a nála egy
évvel fiatalabb Rácz Re zsőt. A
Kira Vendéglőben meg tartott
rendezvényen Far kas Mihály, az
egyesület elnöke kiemelte, ilyen
szép kort megélni ritkaság a
cigányoknál, akik átlagosan

legalább 10 évvel rövidebb
ideig élnek, mint például a ma -
gyarok. A rendezvényen meg-
jelent Izsó Gábor polgármester
is, aki az ünnepeltek köszönté-
sén túl a békési civil szerveze-
tek összefogását méltatta,
mások mellett a romák tanítta-
tásában, szociális támogatásá-
ban, egyszóval életminőségük
javításában. 

A két idős személyt a
Reményhír Intézmény né -

hány negyedikes kisdiákja és
a Békési Fiúk formáció is kö -
szöntötte. Budai Piroska
egyet len fiával a Tanács soron
él, és már kétszeres üknagy-
mama, míg Rácz Rezső népes
családja 20 unokát, 13 déd-
unokát és 2 ükunokát szám-
lál, de sajnos már el kellett
temetnie négyből két gyer-
mekét és a feleségét. Az ün -
nepség vacsorával ért véget.

Szegfű Katalin

A két legidősebb roma

A két legidősebb békési roma régi fényképeket nézegetve nosztalgiázott.
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Horgász
szemmel

Téli időszakban a süllők csa-
 patokba verődve vadásznak, a
fenék körül tartózkodó bodor-
kákat és sneciket, na gyobb pél-
dányaik pedig a dé véreket és
nagyobbra növő keszegeket is
megtizedelik. A süllő horgásza-
ta a hideg időszak kezdetével
indul el. Min dig vastag és réte-
ges ruházatban menjünk hor-
gászni, akár a partról, akár a
csónakból hor gászunk a süllőt.
Több órán keresztül űzi ezt a
sportot az ember, és jócskán
áthűl a fagyos természetben. A
süllőket nem könnyű megtalál-
ni ebben az időszakban. Leg -
nagyobb eséllyel a medertörése-
ken, fenéken, ho mokpadok
mögött vagy előtt, akadós fák-
kal, gyökérzettel dús mederszé-
len találjuk. Nagy kihívás a
Körö sö kön a süllő horgászata:
a sárral-fagyal dacolva, a part-
ról kis halas mártogatással vagy
letett botos horgászattal aján-
lott próbálkozni. A gumihalas
twiszteres, drop shotos pergeté-
si módok is kiválóan mű köd-
nek. Csalihal fogása ebben az
időszakban nem igazán köny-
nyű, hiszen ekkor a süllőre leg-
jobb küszök vagy bodorkák
már a mélyebb szakaszokon,
öblök mentén tartózkodnak.
Pinkivel jó esélyünk van csali-
halat fogni. A süllők betéved-
hetnek a csuka vadászmezeire,
a küszt és a bodorkát nem veti
meg a csuka sem. A csukának
jellegzetes rohanós kapása van,
míg a süllőnek általában pisz-
mogós, gyengén megindulós
kapása, de néha a nagyobbak
erőteljesen rávetik magukat a
csalira.      Szekerczés Sándor
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A Békési Kistérségi Iskola
Dr. Hepp Ferenc Iskolájában
idén ismét megrendezték a no -
vemberben hagyományos
egész séghetet. A hét során szá-
mos módon emlékeztették és
figyelmeztették újra és újra a
diákokat az egészséges élet-
módra. A gyerekeknek lehető-
ségük nyílt egészséges ételeket
készíteni technikaórán, részt
venni aerobikfoglalkozáson és
játékos fejtörőkön, vérnyomást
méretni. Az egyik különösen jól
sikerült alkalommal a szakkö-
rökre járó tanulók maguk is -
mer tették meg az elsősegély-
nyújtás és a csecsemőgondozás
alapjaival társaikat. 

Kreatív foglalkozáson kará-
csonyi asztali és fenyőfadíszek
készültek egyszerű és olcsó alap-

 anyagokból, a legjobb mun ká-
kat kiállították. Az egészséges
életmód ismeretét feltérképező,
egész héten át tartó totó győzte-
sei évfolyamonként: Nagy
Balázs (2/A), Surman Mercé desz
(4/A), Lévai János (5/A), Bencze
Dávid (6/B), Szabó Eri ka (7/B),

Dávid Marcell (8/A).
Az egészséghetet ügyességi

sportversennyel zárták a Hepp
iskolában. Samu Hedvig tanár-
nő, a programok koordinátora
lapunkon keresztül mond kö -
szönetet a gyerekek jutalmazá-
sához kapott támogatásokért.

Sportoltak is az egészségnapokon
a Hepp iskolában

A kiállító hosszú évtizedek
óta foglalkozik fotózással, így
hatalmas életművéből nehéz
volt kiválasztani a bemutatan-
dóakat – mondta megnyitójá-
ban Apáti-Nagy Lajos, a társ-
szervező Békési Fotós Klub
vezetője. Néhányat a tárlatból
kiemelve: láthatók fotók a
több helyütt is elismerést ara-
tott volt cementgyári sorozat-
ból, az emberi sorsokat és
mesterségeket bemutató szo-
ciofotókból, vagy a Véncigány
című portrékép, amely külföl-
di kiállítótermeket is megjárt.
A Retrobjektív 30 év munkáiból
című kiállítás külön szekcióját
jelentik azok a felvételek,
amelyek a rendszerváltás évei-
nek politikai szereplőit és jel-

legzetes eseményeit mutatják
be, jelezve, hogy Skultéti Imre

a történések sűrűjében igye-
kezett megragadni a pillana-
tot. A kiállított fotók egyike
sem kötődik Békéshez, de az
ünnepélyes kiállításmegnyi-
tón bemutatott zenés diavetí-

tés már Skultéti Imre helyi
fényképeiből lett összeállítva.
Mindez arra figyelmezteti a
békési fotósokat, hogy ők is
figyeljenek fel mindarra a ter-
mészeti vagy épített értéke-
inkből fakadó szépségre, amit
a messziről jött személy szeme
észrevesz. 

Skultéti Imre fotókiállítása
január 15-ig látogatható, de
olvasóink figyelmét felhívjuk
arra, hogy december 21-janu-
ár 1. között a kulturális köz-
pont zárva lesz.           Sz. K.

Véncigánytól a rendszerváltásig
FOTÓKIÁLLÍTÁS Elôször állít ki Békésen Skultéti Imre
Szociografikus fotók, aktfotók és portrék is látha-
tók azon a kiállításon, amely a napokban nyílt meg
a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ban. A
ká polnaterem falára a Békésen két éve élő Skultéti
Imre fényképész és fotóriporter alkotásai kerültek.

A megnyitón rögtönzött fotótörténeti kiállítás is látható volt.
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