
Az idei utolsó Békési Új -
ságot tartja a kezében a tisz-
telt olvasó. 2013-ban is 25
alkalommal „kopogtatott”
önnél a lapunk, amelynek
népszerűsége nem csök ken,
és bizony nem keveseknek
ez az egyetlen hírforrása a
városban történtekről. A
kiadó nevében is köszönetet
mondok mindenkinek, aki
cikkszerzőként, fotósként,
terjesztőként vagy más
munkatársként segítette a
megjelenést. A Békési Újság
2014-ben is számít rájuk és
persze a tisztelt olvasók
szimpátiájára is. Marad janak
az olvasóink! 

Szegfű Katalin, főszerkesztő

2013. december 17.  � XXI. évfolyam 25. szám  � KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

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

Szavazzon ön is! 
www.bekesiujsag.hu

Több jut idén 
karácsonyra, mint

tavaly? 

30%
Ugyanannyi. 

20%
Nem a pénz
számít.  

15%
Igen. 35%

Kevesebb.

Lapunk elé…

Igen, idén sem lazsált a békési
Mikulás. S, hogy mennyit dolgo-
zik, milyen sokfele jár, azt mi sem
mutatta jobban, mint az, hogy szé-
pen lefogyott, és ide-oda szágul-
dozván a világban, kicsi székely
tájszólás is ráragadt. Mindkettő jól
állt neki. Sőt, a szakáll is, még ha
kicsit sajátosra is növesztette.

A KÉSZ és a Családért Ala pít -
vány immár több éve és több hely-
színen együtt jelenik meg, ha ün -
nepről, meglepetésről és örömszer-
zésről van szó. Így volt ez 2013-ban
is. Előbb a Tisza Kálmán Köz ok -
tatási Intézmény gyógypedagógiai

intézményegységének kis la kóit –
több mint százat – örvendeztették
meg, akik már ismerősként üdvö-
zölték „Imre bácsit”, azaz Molnár
Imre bűvészt Szék kutasról. Ő a
leghálásabb közönségként szokta
emlegetni őket, és sohasem jön
ugyanazzal a műsorral.

A város összes középiskolájának
elemistáiból került ki az a százhúsz
gyerek, akiknek a mindig nagyon
szíves és figyelmes vendéglátó
református testvérek gyülekezeti
terme tárta ki ajtajait, hogy az ide
látogató kicsik visongva élhesse-
nek, énekelhessenek, lélegezzenek

együtt a visszatérő Tücsök Peti és
Hangya Levi zenés, derűs előadásá-
val, és kicsit megilletődve átvegyék
a Mikulás bácsitól az ajándékokat.

Ugyancsak ajándékokkal, meg-
 lepetésműsorral és sok-sok szere-
tettel köszöntötték a Böjte Csaba
atya által megálmodott nagysza-
lontai gyermekotthonban élő pon-
tosan száz árva, félárva gyermeket
advent második vasárnapján a
békéscsabai evangélikus gimnázi-
um diákjai és a Ke resztény Értel -
miségiek Szö vet sége (KÉSZ) béké-
si szervezetének tagjai. 

Folytatás a 7. oldalon

Ajándékot hozott a buzgó békési Mikulás

Hatvanmillió forintot kap
Békés városa a működőképes-
sége megőrzésére, gazdálko-
dására – tájékoztatott Dankó
Béla országgyűlési képviselő.
Elmondta: a helyi önkor-
mányzatok működőképessége
megőrzésére kiegészítő pályá-
zatot írt ki a kormány. Békés
me gyében 56 önkormányzat
összesen 1 milliárd 506 millió
Ft összeg támogatásban ré -
szesült, eb ből a 2. számú

választókerületben 9 telepü-
lés összesen 182 millió 832 Ft-
ot kaphat. Összegek: Békés
60 millió Ft, Mezőberény
34,3 millió Ft, Dévaványa
29,8 millió Ft, Békésszent -
and rás 11,2 millió Ft, Kardos
10,6 millió Ft, Csabacsűd 8,5
millió Ft, Ecsegfalva 7,8 millió
Ft, Ka mut 6,1 millió Ft, Kö -
rös tar csa 5,5 millió Ft, Bucsa
4,8 mil lió Ft, Kertészsziget
4,2 millió Ft.

Hatvanmilliót kap a város

Békés város az erdélyi Gyer -
gyószentmiklóssal az 1990-es
években vette fel a kapcsolatot,
melynek eredményeként 1993.
április 18-án, vagyis éppen 20
esztendeje írták alá a testvérvá-
rosi szerződést. Gyergyószent -
miklós idén nagyszabású prog-
ramsorozattal ünnepelt váro-
suk vé dőszentje, Szent Miklós
napján. E jeles évforduló alkal-
mából – Izsó Gábor polgár-
mester ötlete nyomán – egy
1848-as szabadságharcos dísz-
kard másolata készült, mely-
nek markolatán a két település
címere látható, valamint a
pengéjén székely rovásírással is
olvasható a „Mi egy vérből
valók vagyunk” szöveg. A kar-
dot a békési fegyverkovács
mester, Korcsok István készí-
tette. A díszdobozban elhelye-

zett emlékkardot a Békés
Város Képviselő-testülete kép-
viseletében kiutazó delegáció
tagjai – Tárnok Lász lóné,
Békés város jegyzője, Mészáros
Sándor és Balázs László önkor-
mányzati képviselők, valamint

a küldöttség vezetőjeként
Vámos László tanácsnok –
december 8-án a település
ünnepi tanácsülésén nyújtot-
ták át Mezei Jánosnak, Gyer -
gyószentmiklós város polgár-
mesterének. 

Díszkardot ajándékozott
Békés Gyergyószentmiklósnak

Díszkardot adott Békés Gyergyószentmiklósnak, amellyel 20 éves a
tesvérvárosi kapcsolatunk. A felvételen Izsó Gábor polgármester és
Korcsok István fegyverkovács a karddal.
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Nem sikerült a legjobb
három versenyző közé jutnia,
mégis erkölcsi győztesként
távozik az X-Faktorból Csor -
dás Ákos, akit nem botrá-
nyos múltja, nem valamely
ismert szülője juttatott a leg-
jobbak közé, és ő volt az, aki
egyszer már kiejtette a visz-
szahívott és a végső győze-
lemre is esélyesnek mondott
fiúzenekart. 

A 21 éves békési tehetsé-
get szimpatikus személyisé-

ge, idétlen riporteri kérdé-
sekre adott okos válaszai,
határozottsága, humora és

persze mendenekelőtt az
énekhangja vitte tovább
adásról adásra. Ugyan már
nem nyerheti meg a ver-
senyt, mégis másfél-kétmil-
liós nézettségű műsorban
szerepelt heteken át, így
országos ismertségre tett
szert. Még nem tudni, hogy
mindebből mit fog tudni
kamatoztani, valóban profi
énekes lesz-e. Mi, békésiek
mindenesetre büszkék lehe-
tünk rá, és reméljük, hogy

hamarosan koncertezik szü-
lővárosában, ahol sokan
miatta figyelték a műsort, és
nem kevesen szavazataikkal
is támogatták őt.

Csordás Ákos azt nyilat-
kozta, hogy a pihenést köve-
tően még nagyobb lendület-
tel folytatja az éneklést, de
nem hanyagolja el tanulmá-
nyait sem.

Édesanyjával ezen lapunk 5.
oldalán olvashatnak exkluzív
interjút.                      Sz. K.

A Tisza Kálmán Közok tatási
Intézmény békési gyógy peda-
gógiai egységébe az orgoványi
Örömhír Ala pítványon keresz-
tül a Skóciai Blythswood Care
segélyszervezettől és a Békési
Baptista Gyülekezettől 91
gyermek részére karácsonyi
ajándékcsomag jutott el. A cso-

magokat a tanárok osztják ki a
gyerekek között. 

A gyermekeknek a Baptista
Gyülekezet Napocska bábcso-
portja ajándék előadással is
kedveskedett. A bábdarab
címe az egész karácsonyi ün -
nepkör lenyegét összefoglalja:
A rosszat jóval győzd le.

Ajándékcsomagok Skóciából
KARÁCSONY Bábelôadás volt a ráadás

Ezzel az adventi hangulatú
felvétellel kíván
a Békési Újság
minden munkatársa
a tisztelt olvasóknak
békés karácsonyt,
és örömteli,
sikeres
új esztendőt!

Lapunk legközelebb
2014. január 14-én
jelenik meg.

Lapunk legközelebb
2014. január 14-én
jelenik meg.

Békési gyerekeknek és nagyszalontai árváknak csalt moslyt az arcára
a KÉSZ és a Családért Alapítvány Mikulása.

Az egész ország megismerte Csordás Ákost
TÉVÉMŰSOR Lendületet kapott a békési énekes tehetség karrierje
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Karácsonyra
ajándékozzon
Békési
Kalendráiumot!
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A Petőfi utca 42. számú építményről azért
is kell írni, mert ez a volt a legrégebbi iskola-
épületünk, melyben több mint 200 éven át
folyt a tanítás, és laktak itt a néptanítók. Pár
éve működik itt a Polgárőrség, miután a
tanítást megszüntették. Református Egyhá-
zunk Bé kés min-
den kerületében
épített is kolákat
az 1. és 2. osztá-
lyos gye rekek
szá mára, azért,
hogy a ne bulók-
nak ne kell jen a
központi iskolá-
ba (a mostani
Zene  i s  ko lá  ba )
feljárni. Ter mé -
sze tesen mindegyikhez szolgálati la kás is
épült a tanítóknak. A fiúk és lányok ekkor
még külön jártak. Ebbe a kerületi (tizedbeli)
iskolába csak a leányok jártak az államosítá-
sok előtt. Lengyel Zoltán tanár úr,  a Békési
Újság egykori tulajdonosa és főszerkesztője a
Presbiteri Jegy zőkönyveket áttanulmányoz-
va kikutatta, hogy a malomvégesi leányisko-
la 1791 előtt kellett, hogy épüljön. Tehát
több mint 200 évig folyt itt a tanítás, és lak-
tak itt a néptanítók. Az államosítások előtt
a Re formátus Egyházunk tulajdona volt az
épület. Az 1800-as évek elején több mint 30
évig tanított itt Beregszászi Benjámin. A
XX. század elején Boldizsár Zsigmond taní-
tóskodott ebben a házban. Ezért is hívják
Boldizsár-iskolának. Őt követte Gulyás
Sándor tanító úr, aki 1953-ig élt itt. Szűcs
Imre tanító bácsi is itt szolgálta a nevelés-
oktatás ügyét. Ő is itt lakott. Bíró At tiláné,
Nagy Jánosné, Horváth Lajosné sokszor 40-
50 gyereket is tanított itt egy osztályban a

betűvetésre. Ők már nem itt laktak. Szin tén
itt is tanított még Dávid Má tyásné, Szekeres
Magdolna, Mé száros Gáborné, Fejesné
Pankotai Magdolna tanítónők, valamint e
sorok írója. Ők sem itt laktak. A felsorolás
nem tel jes. Viszont itt la kott, de nem itt ta -

nított a jó hírű
Pardi Lászlóné
ta nítónő. A la -
kók közt meg
kell említeni Bé -
kési Mihály test-
nevelő tanárt és
Hevesi Ferenc
festőművész ta -
nárt. Az államo-
sítás után az isko-
la a 3. Számú Ál -

lami Ál talános Iskola ne vet viselte. Ké sőbb
Dr. Hepp Fe renc nevét vette fel. Jelenleg a
Pol gárőrségé.

Az utcasorban álló ház nyeregtetős. L-alakú,
és 8 ablakkal néz a Petőfi utcára. Az utcafron-
ti részen még az eredeti ablakokat láthatjuk.
Az egyik ablakon a zsalugáter is megmaradt.
Az ablakok sima vakolt falmezőben helyezked-
nek el. Az udvari oszlopos tornác eredetileg
nyitott volt, mára beépítették. Az építmény
vályogból készült. A szolgálati lakások az utcá-
ra néztek, a tantermek az udvarra. Eredetileg
egy tanteremben folyt a tanítás. 

Az iskola megszűnése után jó, hogy a
Polgárőrség költözött ide, mert így legalább
nem megy tönkre városunk egyik legrégebbi
épülete, s reménykedhetünk abban, hogy
még dédunokáink is láthatják e fontos kul-
túrtörténeti épületet. E kultúrtörténeti okok
miatt javaslom a volt malomvégesi iskolát
helyi védelemre.                  

Bíró György, városvédő

2 2013. december 17.

A VOLT MALOMVÉGESI ISKOLA SZALONCUKOR HÁZILAG
A szaloncukor hagyományos magyar édesipari

termék, szemenként selyem- vagy sztaniolpapírba
csomagolt, csokoládébevonatos cukorka, melyet a
karácsonyfa díszítésére használunk. Német cukor-
művesek hozták el Magyarországra a XIX. század
első harmadában. A szaloncukrokat és a csomagoló-
papírok rojtozását is kezdet-
ben kézzel készítették, de a
XX. századtól már gyárakban
állítják elő. 

Ezt a hungarikumot mi
magunk is elkészíthetjük,
nem muszáj a bőséges bolti
kínálatból választanunk. 

Rumosdiós szaloncukor
hozzávalók: 50 dkg cukor,
1,5 dl víz, 50 dkg tejpor, 10
dkg kakaópor, 15 dkg darált
dió, 15 dkg vaj, fél dl rum. Elkészítés: a cukrot fel-
főzzük a vízzel, 5 percig forraljuk, majd hozzáadjuk a
kakaóval elkevert tejport, habverővel eldolgozzuk, 1-
2 perc elteltével lehúzzuk a tűzről. Belekeverjük a diót
és a rumot, majd folytonos keverés mellett a vajat is.
Mikor már sűrűsödik, kivajazott tepsibe öntjük,
hagyjuk dermedni egy éjszakát. Másnap vizes késsel
felvágjuk, megmártjuk csokoládéban. Dermesztjük
és csomagoljuk. 

Mazsolás-mandulás szaloncukor hozzávalók: 50
dkg mazsola, 20 dkg őrölt mandula, 10 dkg kókusz-

reszelék, 1 citrom reszelt héja, csipet őrölt fahéj, 5
dkg méz. Elkészítés: a mazsolát forró vízzel leforráz-
zuk, 10 percig hagyjuk ázni, majd szűrjük le, hagyjuk
lecsepegni. A mandulát, a kókuszreszeléket, a reszelt
citromhéjat, a fahéjat és a mazsolát aprítógéppel
morzsalékos masszává dolgozzuk, majd összegyúr-

juk a mézzel. Kis gömböket
formázunk belőle, meglapo-
gatjuk, hogy megfelelő for-
májuk legyen, és tepsire téve
néhány órát szikkadni hagy-
juk. Megmárthatjuk olvasz-
tott csokoládéban, vagy meg-
hempergethetjük kakaópor-
ban is.

Kókuszos szaloncukor
hozzávalók: 5 dkg darált
keksz, 10 dkg kókuszresze-

lék, 10 dkg porcukor, 2 evőkanál kókuszlikőr, pár
kanál hideg víz, 1,5 kanál vaj, 15 dkg csokoládé.
Elkészítés: a kókuszt, a kekszet és a porcukrot össze-
keverjük, hozzáadjuk a kókuszlikőrt és a vajat, mor-
zsolni kezdjük, majd annyi vizet adunk hozzá, hogy
összeálljon a massza. Kis golyókat formázunk belő-
le, meglapogatjuk, néhány órát szikkadni hagyjuk,
majd az olvasztott csokoládéban megmártjuk. 

A csomagoláshoz érdemes fóliát használni papír
helyett, nem ragad bele a szaloncukor. 

Forrás: mindmegette.hu
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Autómosó és autókozmetika

5630 Békés, Táncsics u. 29/1.

20/33-44-088
Elérhetőség bejelentkezéssel:

66/414-544,

Teljes belső
autókozmetika:
- vaxos mosás

- belső takarítás
- műszerfalápolás

A fenntartó önkormányzat
ezúton tájékoztatja az érdek-
lődőket, hogy a Békés Városi

Jantyik Mátyás Múzeum
2013. december 19. és 2014.
január 2. között néhány órás

ügyeletet fog tartani a múze-
umban, ez idő alatt a kiállítá-
sok nem lesznek látogathatók. 

Ügyelet a múzeumban

2013. december 10. nap-
ján, 62 éves korában elhunyt
Izsó Gáborné Marika, Békés
polgármesterének felesége. 

1972-ben végzett Szarva son
a Felsőfokú Óvónőképző
Intézetben jeles diplomával.
Három évig dolgozott óvónő-
ként. Gyermekei megszületé-
se után, 1977-ben az ak kori 3.
Sz. Általános Isko lá ban (ma
Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola) folytatta munkáját.
Közben elvégezte a Jászberé -

nyi Tanítóképző Fő iskola
tanítói szakát. Több mint
harminc évig pedagógusként
tevékenykedett. 2008-ban

Pedagógus Szol gálati Emlék -
éremmel tüntették ki. Több
száz gyermeket tanított anya-
nyelvünk szépségeire, nemze-
ti, kulturális értékeink meg-
becsülésére. Pedagógiai hit-
vallása a humánum, a szere-
tet, az em beri értékek tiszte-
lete volt. Munkáját hivatás-
nak tekintette. 

Izsó Gáborné Földesi Má -
ria a Rózsa temetőben nyug-
szik, temetése december 13-
án volt.

Izsó Gáborné emlékére

Autómentés Balesetes, karambolos,
sérült gépkocsik szállítása,

mentése az ország
egész területén!

Gépszállítás 1-9 tonnáig:
traktorok,

mezőgazdasági gépek,
targoncák,

földmunkagépek!

Hívjon telefonon! 30/299-06-21

Autószállítás

Gépszállítás

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BIOGÁZÜZEM LÉTREHOZÁSA BÉKÉSEN

A Biogáz Béta Kft., melynek többségi tulajdonosa a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt., a
Biogáz Unió Zrt. generál kivitelezésében biogázüzemet létesít Békésen, melynek ünnepélyes
alapkőletételére december 6-án került sor. A beruházással egy 1,2 megawatt teljesítményű
erőmű épül Békés határában. A fejlesztés 1 milliárd 306 millió forintos ráfordítással készül-
het el, amelyből 633 millió forintot uniós és hazai forrásokból (KEOP-4.4.0/11-2011-0015
azonosítójú pályázattal) nyertek el. 

Végh László, a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója elmondta, az alapanyagot
cégük 2400 szarvasmarhát, köztük üszőket és borjúkat is számláló tehenészete szolgáltatja
majd. Az üzemben zöldáramot és hőt termelnek, illetve az ott keletkező melléktermék éven-
ként 2000-2500 tonna műtrágya használatát váltja ki, és ezzel párhuzamosan 600-800 hek-
tárnyi mezőgazdasági terület talajjavító képességét növeli. 

Az alapkőletétel után Bélmegyeren lakossági fórumot tartottak a cégek vezetői, ahol a
munkálatok mellett beszámoltak arról is, hogy mit jelent a biogázüzem a településen, a tér-
ségben élők számára.

Tervezett átadás: 2014. április vége-május eleje.

A Békési Járási Hivatal
Békési Okmányirodája (Petőfi
u. 2.) ügyfélszolgálatán, az ok -
mányirodai számítógépek tel-

jes cseréje miatt december 20-
án az okmányirodai ügyintézés
szünetel. Szintén nem lesz ügy -
félfogadás december 24-én és

27-én, ugyanakkor december
30-án és 31-én a megszokott
rend szerint, 8-12 óra között
várják az ügyfeleket.

�

Okmányirodai ügyintézés az év végén

Korábban már írtunk la -
punkban arról a civil kezde-
ményezésről, melynek lénye-
ge, hogy magánszemélyek
gyűjtést folytatnak testvérte-
lepülésünk, a gyergyószent-
miklósi Dévai Szent Ferenc
Alapítvány Szent Anna
Otthonának, az ott élő 48
gyermeknek a megsegítésére,
életének megszépítésére. A
kezdeményezéshez egyre töb-
ben csatlakoznak, adnak
gyermekruhákat, játékot.
Hírük szájról szájra terjed. A

csoportot jóérzésű békési vál-
lalkozók hozták létre, akik
már negyedik éve újra és újra
eljárnak Székelyföldre. Ők
mérik fel a szükségleteket, és
egészítik ki a ruha és játék
adományokat mosóporral,
édességgel, vagy amire szük-
ség mutatkozik. Békési és
csa bai vállalkozók – megke-
resésükre – első szóra adomá-
nyoznak száraztésztát, író sze-
reket, cukrászárut, pék süte-
ményt – mondta el la punk-
nak Hegyesiné Edit, a cso-

port egyik alapítója. El -
mesélte azt is, hogy igyekez-
nek egészen személyessé ten -
ni a kapcsolatot a gyerekek-
kel, sokakat már ismerősként
köszöntenek. Legutób bi,  de -
cember eleji látogatásukkor
közösen készítettek velük
lángost az árvaházban, és
eközben mindannyian sok
élménnyel gazdagodtak. A
békési delegáció tagjai be -
kapcsolódtak a Szent Miklós-
napi városi eseményekbe is.                 

Sz. K.

Ajándékot vittek a gyergyói árváknak
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Érdekes időket élünk.
Olykor vad, agyament világ
vesz körül, de mikor érez-
nénk, hogy alábbhagy a
remény, mindig előkerül
valami biztató. Most Böjte
Atya eskütétele és egy
„hálós” kósza, mi erőt ad
épp. Lássuk előbb az Atyát: 

„A napokban mentem
keresztül a Hargitán, és volt
idő, megálltam. Kristálytisz -
ta hegyi patakok csörgedez-
nek arra, és az egyik patak
partján ültem, néztem a
vizet, és láttam, hogy a hulló
levelekből néhányat felkap a
patak, megforgatja játéko-
san, aztán a következő ka -
nyarban egyet csobban, és
leteszi a fövenyre. Belegá -
zoltam a patakba, és akkor is
hasonló történt. A felkavaro-
dott vizet nem sokáig sodor-
gatta a patak magával, ha -
nem a homokot lerakva kris-
tálytisztán szaladt tovább.
Úgy gondolom, hogy ne -
künk, keresztényeknek ha -
sonlónak kellene lennünk.
Tudjuk a célunkat. A Jóisten
felé tartunk, és utunk során
anyagi dolgokat is rendelnek
nekünk, bíznak ránk. Az a
jó, ha minél hamarább lete-
szem, valahol a partra rakom.
Odaadom valakinek. Mind -
azt, amit kaptam, egy-egy
családnak, gyerekeknek
adom tovább. Hála Istennek
nincs semmi a nevemen,
nem gyűjtöttem magamnak
semmit, egyetlen házhoz
sincs kulcsom. Ez a szabad-
ság, ez a tisztaság nagyon
sokat jelent nekem. Ha bele-
gondolunk, hogy milyen
lenne az a patak, amelyik
mindent, ami belehullott,
magával vinne… Senki sem
ihatna belőle vagy fürödhet-
ne benne. Mindenki messze
elkerülné. De nemcsak az
anyagi dolgoktól kell szabad-
nak lennünk, hanem a sérel-
mektől, a haragtól is. Ezt
fontos lenne megtanulnunk.
Egyetlen hivatásunk, hogy
szeressünk, jót tegyünk. 

Minden adventnek há rom
fontos mozzanata van. Egy -
részt érezzük a határainkat,
a korlátainkat, a seb zettsé-
geinket, a bűneinket, a
gyen geségünket. Más részt
reménnyel tölt el, hogy Jézus
mindezek ellenére nem for-
dul el ítélkezve tőlünk. A
harmadik mozzanata, hogy
Jézus nem azt akarja, hogy

karba tett kézzel várakoz-
zunk, hanem hogy mi is cse-
lekvő szereplői legyünk en -
nek az adventnek.”

És most a kósza (Bálint
Zoltán) a kereskedelmi mé -
dia elmúlt 17 évének tudati
rombolásáról: „Mint szinte
minden, ez a dolog sem áll
meg pusztán a tévéműsorok
színvonalának kér désénél,
ha nem sokkal át fogóbb je -
lentőségű. Fi gyel meztető
üze  nete van. A tudatunk
tesz minket emberré. És a
tudatunk ellen zajlik jelen-
leg a legpusztítóbb háború.
El lehet venni a pénzünket,
a há zunkat, vagyonunkat.
De amíg lélegzünk, és a
tudatunk egészséges, meg-
van rá az esély, hogy hasz-
náljuk is, és mindent vissza-
szerezzünk. A tudati rom-
bolás ge nerációkat ronthat
és rontott is meg. Az ellenér-
dekeltek tudják, mi  hatéko-
nyabb, mint a golyó, vagy
akár a legpusztítóbb bioló-
giai fegyver. Egy harcot el
lehet veszíteni, de a tudati
rombolás eredménye az,
hogy az em ber fia nem is
akar harcolni, tehát eleve
vesztes. Már az előtt megad-
ta magát, hogy egyáltalán
harcolt volna. Sőt, vissza-
húzza azt is, aki még képes
magát annyira összeszedni,
hogy a mindennapok kilá-
tástalan taposómalmából
nem a bam ba élvezetek vilá-
gába menekül, hanem fele-
lősséget vállalva megpróbál
felállni és küzdeni. A média
a tudati rombolás jelenlegi
legfőbb fegyvere. Ugyan hol
láthatjuk és hallhatjuk,
hogy a média arra buzdítana
bennünket, hogy legyünk
tudatosak, és álljunk ki
magunkért? Sehol. Minden
olyan erő, amely a józanság,
a tehetség, az önállóság, a
kritikus gondolkodás, vagyis
összefoglalva, az aktív tuda-
tosság felvirágzásáért küzd,
jelen pillanatban nemkívá-
natos személy a fő sodrású
média berkein belül.”

Kemény, komoly, meg-
fontolandó szavak. Általá no -
sított ítélet meghozatala
előtt azonban először mond-
 juk ki, hogy van néhány
ritka kivétel, ki előtt le a
kalappal. Másod szor, utóbbi
intelmeket meghallgatva és
komolyan véve tegyük azt,
amire az Atya elébb tanított:
„Jézus nem azt akarja, hogy
karba tett kézzel várakoz-
zunk, hanem hogy mi is cse-
lekvő szereplői legyünk
ennek az adventnek.” És
nem csak az adventnek,
teszem hozzá én.

Tetterős várakozás
Jegyz e t

Pálmai
Tamás

Házasságot kötöttek:
Szekeres István és Varga
Tünde.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak: Fábián La -
jos (72 évesen), Kovács
Im re Gyula (74), Gurmai
Jánosné Csüllög Margit
(46), özv. Balog Jánosné
Tyukodi Zsuzsanna (88),
Kutyik Imre (50), Tokaji
Mihályné Vidovenyecz
An na (60), Izsó Gáborné
Földesi Mária (62), D.
Kiss Gábor (81), Kovács
Mátyás (89), özv. Kocsor
Sándorné Nagy Julianna
(92).

Nyugodjanak békében!

ANYAKÖNYVI
HÍREK

DECEMBER 14-21.  

Levendula Patika (Csabai u.)

DECEMBER 21-28.

Jázmin Patika (Rákóczi u.)

DEC. 28. – JANUÁR 4.

Turul Patika (Piac tér)

JANUÁR 4-11.

Oroszlán Patika (Kossuth u.)

JANUÁR 11-18. 

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. 

Orvosi ügyelet: 416-637

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Telefon: 66/411-023
Békés, Teleky u. 17.

Karácsonyra
ajándék,

szilveszterre
alkalmi ruhák!

Kellemes karácsonyt
és boldog új évet

kívánunk
minden vásárlónknak!

Karácsonyra
ajándék,

szilveszterre
alkalmi ruhák!

Kellemes karácsonyt
és boldog új évet

kívánunk
minden vásárlónknak!

A fórumra az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatásával
megv alósuló „Remény – Híd:

Békésen élő hátrányos csoportok
felzárkóztatása” című projekt
keretében került sor azzal a céllal,
hogy olyan hatékony szakmai

együttműködést valósítson meg,
amely megakadályozza a leghátrá-
nyosabb helyzetűek, Békés városá-

ban élő peremre szorított csopor-
tok végleges társadalmi leszakadá-
sát, és eredményesen lépjen fel
foglalkoztathatóságuk érdekében. 

Izsó Gábor szerint az aktív
korú szociális segélyezettre há -
rom lehetőség vár: a közcélú
foglalkozás, folyamatos képzések
vagy a munka világába való
visszakerülés. 

Durkó Albert misszióvezető
azzal folytatta, hogy szervezetük
már régóta a mélyszegénységben
élő embereknek kíván segítséget
nyújtani. 

– Az eredményeink több mint
biztatóak. Fontos elem ugyanak-
kor, hogy tudjuk mindkét oldalt
támogatni, hogy a munkaadók és
a munkavállalók egymásra talál-
janak. Még fontosabb, hogy
ténylegesen munkába állítsuk a
mélyszegénységben élő embere -
ket – fogalmazott.

Végül Almási Gyöngyvér, a
projekt szakmai vezetője vette át
a szót. Elmondta, hogy a projekt
egyaránt szolgálja a foglakozta-
tásra való felkészítést és valamely
szakma megszerzését. A projekt
keretében parkgondozói, szociális
gondozó és ápoló valamint digi-
tális írástudás képzést biztosít. 

A Munkaadók Fóruma kötet-
len beszélgetéssel zárult. 

Lakatos Gyula (MPE OCM)

Munkaadók fóruma zajlott
Békés Város Önkormányzata, a Magyar Pün -
kösdi Egyház Országos Cigánymisszió, a Re -
ményhír Alapítvány és a Türr István Képző- és
Kutatóintézet munkaadói fórumot szervezett a
közelmúltban. 

Izsó Gábor polgármester szerint össze kell hangolni a munkaadói szükség -
leteket és a munkavállalói lehetőségeket. 

December 8-án 82 évesen
elhunyt Szokolay Sándor
Kossuth-díjas zeneszerző,
aki Békésre mindig nagy
szeretettel gondolt és látoga-
tott vissza, például a Békés-
Tarhosi Zenei Napok idején. 

A kunágotai születésű
mű vész 1947-től a Tarhosi
Ének iskola növendéke volt,
ott is érettségizett. 1950-től
a Zeneakadémián tanult ze -
neszerzést, később a Magyar
Rádió zenei lektora lett,
majd a Liszt Ferenc Zene -
művészeti Főiskolán taní-
tott, később dolgozott a Ma -
gyar Televízióban is. Igen ter-
 mékeny és sokoldalú ze ne-

szerző volt. Számos énekes és
hangszeres alkotást írt, élet-
művének gerincét azonban
operái alkotják, melyek kül-
földön is ismertek. Az 1964-
ben komponált Vér nász
című operájával elementáris
erővel robbant be az európai
zenei életbe. To vábbi operái
bibliai, mitológiai vagy
magyar történelmi témákat

dolgoznak fel. Kü lönféle
szólóhangszerekre kompo-
nált versenyművet, írt há -
rom szimfóniát, kamaramű-
veket, több mint húsz kan-
tátát, oratóriumokat, da lo-
kat és kórusműveket. Meg -
győződéssel vallotta evangé-
likus istenhitét. Hi tet, erőt,
égi üzenetet közvetítő össze-
téveszthetetlen stílusa egye-
temessé és örök érvényűvé
teszi művészetét. Számos
díjat kapott, mások mellett
Kossuth-díjat (1966), Ma -
gyar örökség-dí jat (1998),
Corvin-láncot (2002), és
Prima-díjat (2008). 

Nyugodjon békében.

Szokolay Sándor 
zeneszerző emlékére

Hivatalosan is megnevez-
ték a Fidesz-KDNP szövet-
ség bé kési indulóját a 2014-
es országgyűlési választáson.
Az új rendszer értelmében a
parlamenti létszám 386-ról
199-re csökken a jövő évtől.
A korábbi három helyett
csak két módon lehet man-
dátumot szerezni: 93 képvi-
selőt országos listás választá-
si rendszerben vá lasztanak,
106 képviselőt pe dig egyéni
választókerületekben. Két
forduló helyett csak egy for-
duló lesz. Nincs érvényességi
küszöb. A jelöltek ajánlása
ajánlóíven történik majd. A
jelöltté válás feltétele 500 tá -

mogató ajánlás összegyűjté-
se, és nem 750 ajánlószel -
vény, mint eddig. A kopogta-
tócédula megszűnik tehát. A
kampány az államfő által
kitűzött választás napjától
visszaszámítva az 50. napon
kezdődik. 

Békés megyében a Fidesz-
KDNP jelöltjei: 1. választó-
kerület (Békéscsaba) Vantara
Gyula, 2. választókerület (Bé -
kés) Dankó Béla, 3. választó-
kerület (Gyula) Kovács Jó -
zsef, 4. választókerület (Oros -
háza) Simonka György.

A Békés székhelyű válasz-
tókerülethez tartozó települé-
sek: Bé  kés, Békésszentandrás,

Bu csa, Csabacsűd, Csárda -
szál lás, Dé vaványa, Ecseg -
falva, Gyo ma endrőd, Hunya,
Ka mut, Kar dos, Kertész szi -
get, Kö rös ladány, Köröstar -
csa, Me ző berény, Murony, Ör -
mény kút, Szarvas.

Dankó Béla a jelölt

Dankó Béla.
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Karácsonyi Karácsonyi 
szeretetcsomagot!szeretetcsomagot!

ADVENT
Az advent heteit éljük. Mit is jelent ez a szó? Az advent szó

„eljövetelt” jelent. A latin „adventus Domini” kifejezésből szár-
mazik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.

A Biblia háromféle értelemben beszél az adventről: Jézus
születéséről az evangéliumi beszámolók szerint, a második eljö-
vetelről az utolsó ítélet napján, valamint Jézus befogadásáról a
szívünkbe. 

Ezekben a hetekben lázas készülődés zajlik, mindenki Jézus
megszületésének ünnepére, megemlékezésére készül. Isten sze-
retete mutatkozott meg abban, hogy Jézus emberként megszü-
letett, majd harminchárom éves korában feláldozta önmagát
értünk a Golgota keresztjén. Ennek már közel kétezer éve.

Hitem szerint és a Szentírás bizonyságtétele alapján időben
sokkal közelebb vagyunk most Jézus második adventjéhez,
mint az elsőhöz. Jézus hamarosan visszatér, és fizetséget hoz:
kinek jutalmat, másoknak büntetést. Még nem késő felkészül-
ni. A készenléthez a harmadik adventre van szükség, arra, hogy
Jézust a szívünkbe fogadjuk!

Jézus első adventjének az volt a célja, hogy a Megváltó az
emberek szívébe költözzön. Csak azok várják a második adven-
tet, akik szívében Jézus már ott él. 

Mi hogyan készülünk az adventre? Melyik advent eseménye-
it várjuk? Az első már a múlté, a második a küszöbön van, a
harmadiknak azonban MOST van itt az ideje! Jézusnak újra el
kell jönnie, de most nem a betlehemi jászolba, hanem a mi szí-
vünkbe, nem csecsemőként, hanem királyként, azért, hogy
betölthesse egész életünket, Ura legyen teljes lényünknek,
elfoglalva szívünk trónját. Így legyen! 

Bicskei Róbert, lelkipásztor

4 2013. december 17.

A dolgozni akaró embereknek köszönhető az ország jó
gazdasági teljesítménye - mondta Orbán Viktor. Az or -
szág teljesítménye mögött gondolkodás-módbeli változás
áll: mindenkinek vállalni kell valamit, a bankoknak, a
multiknak, de nekünk is. Az ország megértette, hogyha
nem változtatunk, akkor az össze fog omlani. Így nem a
bankok és a multik nyeresége nőtt, hanem a minimálbér,
és rezsicsökkentés volt. A sikeres gazdaságpolitika ered-
ményeként a mindennapi életben jelent meg a gyarapo-
dás. Ma csaknem 4 millióan, 235 ezerrel többen dolgoz-
nak, mint a kormányváltáskor. A bérek folyamatos emel-
kednek. 40 éve nem volt ilyen alacsony az infláció. Össz -
hangban van a kormány és a nemzeti bank politikája, a
kamatcsökkentés elérhetővé teszi a hiteleket a kis- és
középvállalkozók számára. A magyar szorgalmas fajta, ha
az emberek úgy látják, hogy több munkával jobban lehet
boldogulni, akkor hajlandóak jobban és többet dolgozni.
Csak hagyni kell őket, nem szabad leszabályozni, nem sza-
bad eltiltani őket, bevezetni buta szabályokat, bürokrati-
zálni a munkajogot. Ez már Magyarországon nem áll fenn.
Olyan adórendszerre van szükség, hogy ha többet dolgoz-
tak, akkor több pénzük maradjon. Ez a gazdasági növeke-
dés motorja, ez a magyar közszellem, közgondolkodás, és
ez az életösztön a magyar életösztön.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54. 
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 18392607-1-04.

Alaina Kinney Fulbright-
ösz töndíjas amerikai tanárnő
nagyszámú érdeklődő előtt
tartott előadást a közelmúlt-
ban a városi könyvtárban.
Töb bek között a hazája és
Magyarország közötti kü lönb -
ségekről és hasonlóságokról
beszélt. Alaina hazája Michi -
gan államban, Stevens ville
városában van. Ez a Bé késhez
hasonló méretű kisváros öt
percre van a Nagy-ta vaktól,
szép természeti környezetben
fekszik. Alaina, mi után el -
nyer te a neves Ful bright-ösz -
töndíjat, egyéves vendégtaní-
tása helyszínéül választhatta
volna Csehor szágot, Indiát,
Lon dont, vagy Magyaror szá -
got. A lehetőségek közül Bé -
kés mellett döntött, és mint
elmondta, jól ér zi itt magát, a
diákok lelkesek, a tanárkollé-
gák segítőkészek. Célja a szá-
mára teljesen új, európai kul-
túra megismerése volt. Ebben
a tanévben Alaina a Szegedi
Kis Ist ván Refor mátus Gim -
názium és Álta lános Iskolá ban
angolt tanít. A tanárnő hazá-
jában amerikai irodalmat, tör-

ténelmet és esszéírást oktat,
valamint röplabdaedző is.
Alaina iskolájába 900 diák jár,
és a Lakeshore High School
nevet viseli, van kosárlab-
dacsapata és focicsapata is, de
még golfozni is lehet a tanu-
lóknak. A sportmérkőzések
mindig jó hangulatban zajla-
nak, a testnevelés fontos része

a diákok életének. A fiatal
tanárnő szereti az állatokat,
sokat lovagol. Mur rey és
Duggar nevű lovairól, és Finn
nevű kutyájáról szinte napon-
ta érkeznek otthonából a
fényképek. Ezekből párat a
könyvtárban be is mutatott az
érdeklődőknek.

Alaina előadása után igazi

amerikai recept alapján ké -
szült sütemények kóstolására
volt lehetőségünk. 

Örömmel hallgattuk a ta -
nárnő beszámolóját, és meg-
tudtuk: a közeljövőben az
ame rikai ünnepekről fog ismét
előadást tartani.

Szűcs Bettina Erika 
diákújságíró (SZKIRG)

Amerikából jött Békésre a tanárnő
ÖSZTÖNDÍJ Alaina Kinney angoltanár egy évig tanít a gimnáziumban

Berill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és ZálogházBerill Ékszer és Zálogház
KARÁCSONYI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,
20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!

Számos új modell érkezett!
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvezô áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

KARÁCSONYI AKCIÓS ARANYÉKSZERVÁSÁR!

20 %-os kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Számos új modell érkezett!

Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Óriási arany- és ezüstékszer-választékkal,

ô
Használt, megunt arany ékszereit most
rendkívül kedvez áron számítjuk be

új ékszer vásárlása esetén.

Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!

Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!

Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,

a záloghitel költsége felére csökkent!

ÁRUSÍTÓHELYEK:
Cerka Papírbolt
Fakuckó játékbolt
Barta kisposta
Ezüsttoll Papírbolt
Békési Könyvtár
Antikvárium
Nyugdíjasok Háza,
Békési Uszoda,
továbbá a református,
a katolikus és a
baptista gyülekezetek
iratterjesztése.
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A békési „Esély” Állat- és
Természetvédő Közhasznú
Egyesület minden felajánló
magánszemélynek köszöni az
adó 1 %-okat, amely nélkül az
egyesület nem tudná végezni az
állatok mentését. Az adó 1 %-
ból befolyt összeget természete-
sen továbbra is a kidobott,

sérült, megkínzott állatok orvo-
si költségére, a telepen lévő gaz-
dátlan, szerencsétlen kutyák
mindennapi ellátására fordítják
– mondta el lapunknak Ko -
csorné Erika elnök. Az egyesü-
let önkéntesei az év utolsó nap-
jaiban is dolgoznak, új tagokat
szívesen várnak soraikba.

Köszönik 
az adófelajánlásokat

Lapunk online: www.bekesiujsag.hu



– Irénke! Ákos ugyebár
nem jutott be a döntőbe, de ő
lett az év legjobb férfi éneke-
se. Mit érzel a történtekkel
kapcsolatban?

– Büszkeséget. Büszke va -
gyok arra, hogy a nagyfiam
ilyen messzire eljutott ebben
az igencsak embert próbáló
„küzdelemben”. Büszke va -
gyok arra, hogy az én kisfiam
lett Az év legjobb férfi éneke-
se. Úgy ítélem meg, hogy a
kiesése nem kudarc sem szá-
mára, sem nekünk. Az elért
eredményével dicsőséget ho -
zott magára, családunkra, az
iskolájára, a megyére és Békés
városára! Megmutatta, mire
képes, és megmutatta, hogy
igazi tehetségek teremnek a

mi vidékünkön is! 
– Mi is büszkék vagyunk a

„mi sólymunkra”, és kíváncsi-
an várjuk, mik a tervei ezek
után a jövőre nézve?

– Természetesen folytatni
fogja a tanulmányait azon a

főiskolán, ahol elkezdte, ahol a
verseny során végig kitartot-
tak mellette, tartották benne
a lelket a nehéz pillanatokban,
ahol mindenki szereti őt, és
persze ő is szereti tanárait,
diáktársait egyaránt. Mind -
emellett elindult az énekesi
„karrierje” is, amit szívesen és
nagy szeretettel építgetne a
tanulással párhuzamosan. 

– Mit üzensz a fiad szurko-
lóinak?

– Nem gondoltam volna,
hogy az emberek ennyire sze-
retik, és támogatni fogják a

kisfiamat ilyen hosszú időn
keresztül. Hihetetlen, mekko-

ra az összetartás a megyében,
a városban! Nagyon köszö-
nöm azt a sok szeretetet, amit
a fiam kapott az emberektől,
és persze a sok-sok szavazatot
is! Úgy gondolom, hogy Ákos
nevében is mondhatom, hogy
mindezt meghálálja majd a
„hangjával”, amint módjában
áll. Külön szeretném megkö-
szönni a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központnak, hogy
hétvégenként fogadott minket
és szurkolóinkat, a Békés
Mátrixnak a naprakész tudó-
sításokat. Köszönet a város
vezetőségének, a helyi és
megyei kereskedelmi rádiók -
nak. Köszönet és hála egész
Békés megye, Békés város,
valamint Kamut és Gyula la -
kóinak és a Csapó Pékség nek.
Külön köszönetemet fejezem
ki a Réthy Pál Kórház és
Rendelőintézet minden dol-
gozójának, akik hétről-hétre
támogattak szeretetükkel, és
megerősítettek abban, hogy
Ákosnak helye van ebben a
versenyben.                  Gugé

2014-ben első interjúalanyunk
Balogh Szilvia óvónő lesz.

52013. december 17.

Köszönet mindenért
Csordás Ákos neve immár országszerte ismert,
ám kevesen tudják, hogy sikerei mögött szerető
és gondoskodó család áll. A legnagyobb érdem,
véleményem szerint, a mindig mosolygós, lelkes
és szerényen a háttérbe húzódó édesanyjáé,
Irénkéé. Ákost érthető okokból nem is tudtuk
elérni, és kíváncsi lettem, miként látja az esemé-
nyeket az édesanyja, Kocsorné Nagy Irén.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Advent idejében vagyunk.
Azok is jobban odafigyelnek
embertársaikra, akik a hétköz-
napi rohanásban kevésbé. A
Békés Városi Szociális Szolgál -
tató Központ szakemberei azt
tapasztalják, hogy egyre több
a jóérzésű ember. Mikulás
ünnepe és a karácsony köze-
ledtével adományok érkeznek
hozzánk, kérve, hogy jutassuk
el azoknak, akik nélkülöznek
az ünnepek idején.

Intézményünk december 5-
én 20 kisgyermek részére szer-
vezett Mikulás-ünnepséget,
az este beköszöntével pedig

85 csomagot vittünk a „Ház -
hoz megy a Mikulás” elneve-
zésű programunkon ke resztül.
No vember 26-án kezdetét
vette a négyhetes adventi
programsorozatunk. Min den
héten meghitt foglalkozáso-
kon ve het részt ugyancsak 20
kisgyermek.

Szeretnénk megköszönni vá -
rosunk lakosságának, vállalko-
zóinak, intézményeinek az
egész éves együttműködést, tá -
mogatást, mellyel könnyebbé
tehettük, tehetjük a leginkább
rászorultak mindennapjait.

EGYRE TÖBB AZ ADOMÁNYOZÓ

C-VITAMIN
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez a legfontosabb vita-

min. Elsődleges természetes C-vitaminforrásunk a paprika, de
közismert, hogy sok C-vitamin van a citromban, a narancsban,
a gyümölcsökben és a zöldségekben. 

A C-vitaminnak fontos szerepe van a gyermekek növekedésé-
ben, a fogazat és csontok fejlődésében, és erősíti az immunrend-
szert. Csökkenti a rák kialakulásának veszélyét. A szívinfarktus
és egyéb érrendszeri problémák kialakulását lassítja. 

Az újabb kutatások kimutatták, hogy a napi C-vitamin szük-
séglet legalább 1000-3000 mg. Túladagolása lehetetlen, hiszen a
felesleg kiürül a szervezetből. 

Szent-Györgyi Albert Nobel-dijat kapott a C-vitamin felfede-
zéséért. 93 évet élt meg, igen aktívan. Napi 3000 mg C-vitamint
szedett élete végéig, sőt időszakonként ennek a többszörösét. 

A C-vitamin hiánya fáradtságot, ínysorvadást, hajhullást,
immunrendszeri gyengeséget és közvetve sok betegség kialaku-
lását idézheti elő. 

Ha nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű zöldséget és
gyümölcsöt nyersen, úgy vegyenek be C-vitamin tartalmú
készítményt. Téli időszakban ajánlatos többet fogyasztani belő-
le egészségünk megőrzése érdekében.

Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész
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A hídgerenda beemelésével
folytatódott a közelmúltban a
város huszonkettedik hídjá-
nak építése. A Cseresznye
utcát és a Fáy András utcát
összekötő, az Élővíz-csatornán
átívelő, húsz méter hosszú és
nem egészen négy méter szé-
les átjáró elsősorban a bizton-
ságos közlekedés szolgálja,
rajta kerékpárosok és gyalogo-
sok közlekedhetnek majd. 

Az új híd a BékésBringa
pro jekt részeként készül el –
mondta el lapunknak Izsó
Gábor polgármester. Hozzá -
tette: 2003 óta „Békés a hi dak
városa”, amit egy védjegy ok -
iratban rögzítettek is. 

Közismert, hogy Békés és
környéke évszázadokkal ez -
előtt szinte csak csónakkal
volt járható a sok-sok vízfo-

lyás miatt. A folyók szabályo-
zása, a vizek lecsapolása után
a természetes és mesterséges
medreket egyaránt csak védő-
gátak építésével lehetett
megzabolázni. Megépültek a
vá rost körülvevő úgynevezett
körtöltések, majd ezt követő-
en a víz szabályozásához
szükséges zsilipek. Ahol a
főbb út vonalak keresztezték a
folyókat, ereket, ott az átke-
lést hidak vagy révátkelők
biztosították. A hidak előbb
fából, majd kőből, téglából,
később vasból, és újabban
vasbetonból készülnek –
olvasható Ferenczi Sán dor
helytörténész Békés, a hidak
városa című kö tetében. A
békési hidak tör ténetét ku -
tatva a szakemberek megálla-
pították, hogy már a törökök

kiűzése után említést tesznek
fahídról, sőt egy 1771. évi me -
gyei összeírás alapján a
Békés hez tartozó területen
tizennégy különböző méretű
hídról tudnak a kutatók. 

Az elmúlt évek során há -
rom híd is épült városban: az
Erzsébet ligetnél és a piacnál,
valamint elkészült a dánfoki
szabadstand két oldalát össze-
kötő átjáró is.

Épül a huszonkettedik híd Békésen

A Békés Városi Baleset-
megelőzési Bizottság fel-
hívja a közúti forgalomban
résztvevők figyelmét, hogy
a télen megváltoznak az út
és látási viszonyok. 

Amire minden sofőrnek
figyelnie kell:

– A téli időszakban na -
gyobb gondot kell fordítani a
járművek műszaki állapotára.
Át kell vizsgálni a fékberen-

dezéseket, a gumiabroncsok,
a világító- és jelzőberendezé-
seket, ablaktörlőt, ablakmo-
sót, az utastér fűtő- és pára-

mentesítő berendezéseit! 
– Téli gumiabroncs haszná-

lata + 7 fok alatt javasolt,
melynek összetétele lágyabb,
és mintázatánál fogva megfe-
lelő tapadást biztosít.

– Téli időszakban hidakon,
felüljárókon és erdősávval
védett útszakaszokon számol-
ni kel az úttest eljegesedésére,
valamint a hirtelen fellépő
oldalszélre. Jeges útfelületen

minden hirtelen mozdulat a
kormányon, féken vagy a
gázon tragédiához vezethet. A
jármű sebességét gázelvétellel
és motorfékkel csökkentsük!
Soha nem szabad a gépkocsit
hirtelen visszakormányozni.

– Ügyeljünk a jármű sebessé-
gének helyes megválasztására,
tartsunk nagyobb követési tá -
volságot, és mint mindig, most
is használjuk a biztonsági övet! 

Téli utakon nagyobb gonddal vezessenek!
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Az áthidaló gerendák beemelése az épülő hídnál december első
napjaiban.



Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben

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

INGATLAN 
Kétszobás (háromszobásra alakítható),
nappalis, kertes téglaház emeletre cserél-
hető. Tel.: 30/422-62-03.
Kamuton rendezett családi ház eladó sok
melléképülettel, nagy kerttel. Tel.: 30/493-
76-61.
Karacson, az ABC háta mögött1+2 fél-
szobás felújított lakás eladó. Érd.: 20/41-
32-887.
Szőlő utca 32. alatti ház eladó. 30/442-
18-95.
Háromszobás családi ház eladó. Csem -
pekályha és konvektoros fűtés. Központ -
hoz közel, 1130 m2 telken. Tel.: 66/410-323.
2 + félszobás, összkomfortos családi ház
eladó a Kispince u. 5/1. alatt. Garázs van.
Tel.: 70/222-75-37.
Békésen kétszobás, téglaépítésű kocka -
ház eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Karacson első és második emeleti laká-
sok beépített fenyőbútorokkal beköltözhe -
tően eladók. 30/530-96-23.
Karacson, az ABC háta mögött 1+2 fél-
szobás lakás áron alul eladó. Érd.: 20/41-
32-887.
Magyari u. 41. alatti ház eladó. 70/509-36-
08, 20/98-33-487.
Békésen III. emeleti, középfekvésű, két-
szobás, erkélyes, redőnyös, egyedis lakás
áron alul eladó. Tel.: 30/448-44-02.
Ház eladó vagy tömblakásra cserélhető.
30/739-62-58.
Békésen mezőgazdasági épület eladó.
Érd.: 30/259-32-95.
Háromszobás, összkomfortos kertes ház
1000 m2 telekkel sürgősen eladó. Érd.:
30/95-27-364.
Munkácsy utcában ház eladó. 66/634-
480, 30/324-60-58.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
VI. ker. 38/1. szám alatti, 800 m2-es, gaz -
dálkodásra, tárolásra alkalmas bekerített
ingatlan kövesút mellett eladó. Tel.:
70/408-50-14.
Tarhoson a Petőfi u. 37. alatti ház eladó.
Érd.: 30/259-32-95.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50. 
A Szabó D. u. 36. alatti ház harmadrésze
eladó. Érd.: 30/259-32-95.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház el -
adó. Tel.: 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837. 
Lakás eladó Kőszegen, köz ponthoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi köz ponti fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. 30/981-35-01, 70/933-70-36. 
Békésen a Kölcsey u. 74. szám alatti ház
eladó. Érd.: 30/259-32-95.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es épí -
tési telek faházzal eladó. 70/324-74-24. 
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel, mű -
velhető kerttel eladó, vagy cserélhető első
emeletig. Tel.: 66/417-560, este. 
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
eme leti, nagy erkélyes lakás eladó. Tele -
fon: 70/554-94-24. 

Békésen jelenleg is működő, nagy
alapterületű ÉLELMISZERÜZLET
EL ADÓ vagy KIADÓ. Telefon: 30/
466-04-08.

Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30. 
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkom-
fortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, dísz -
kerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
A Legelő utca 29/1. számú, kétszobás +
nappalis, komfortos, tetőtér-beépítéses
ház sürgősen eladó. Érd.: 30/863-86-76,
vagy a helyszínen. 

Murony központjában ötszobás, össz -
kom fortos, tetőtér-beépítéses, kertes
családi ház garázzsal, melléképülettel
eladó. Érd.: 70/26-43-827. 
Veres Péter téren 55 m2-es, egyedi gázos,
erkélyes lakásomat belváros egyszobás
lakásra cserélném, második emeltig. Tel.:
30/406-29-59. 
Karacs 1-ben 69 m2-es, nagy erkélyes, te -
raszos földszinti lakás eladó, vagy lakás-
ra cserélhető frekventált helyen. Értékkü -
lön bözettel. Tel.: 20/383-41-45. 
Áron alul sürgősen eladó egy 2,5 szobás
lakás az Adyn. Érd.: 30/606-88-18.
Rákóczi u. 3. II. em. 24. alatt, frekventált
helyen másfélszobás, kis rezsijű lakás
eladó. Egyedi víz és gázóra. Ár mege-
gyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231. (folya -
matosan)
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál ela -
dó, vagy békési lakásra cserélhető. 30/
514-04-68. 
Régi típusú ház 558 m2 telekkel eladó a
Hunyadi u. 2. alatt. Érd.: 30/806-17-03,
20/918-77-90. 

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn hétvégi ház 600 ezer Ft-ért
eladó. 70/597-60-761.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Dánfokon hétvégi ház sürgősen eladó.
Gáz, villany, víz van. Irányár: 2,2 millió Ft.
Tel.: 20/217-82-84.
Félkomfortos régi ház sürgősen eladó a
Kopasz u. 10. alatt. Ár: 2,2 millió Ft. Békés,
Mátyás király u. 20. Tel.: 70/316-55-18.
Békésen parasztház áron alul eladó. Két -
szobás, komfortos nagy kerttel. 2,9 millió
Ft. Érd.: 30/95-22-466.
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. 
Táncsics utca 8. szám alatt régi típusú
családi ház eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.:
30/439-92-62.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18. 
Hargita utcában családi ház eladó, Két -
szobás, összkomfortos. Irányár: 5 millió
Ft. Érd.: 20/474-40-83, egész nap.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi Dániel utca 51.
szám alatt. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 70/
776-88-33, 66/634-238.
Mátra utcában vegyes falazatú, 2,5 szo -
bás, összkomfortos családi ház ga rázs -
zsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen
eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Ház eladó a Szélső utca 49. alatt 5,5 mil-
lió Ft-ért. 30/239-22-95.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em.
28. lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Össz -
komfortos, két szoba, nagy konyha, nagy
erkély, rácsos lezárt rész. 30/851-52-15.
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. 
Békésen, a Fáy utcában 2. emeleti 2 és fél
szobás, 58 m2-es lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 70/580-86-44. 
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2
félszobás, felújított lakás eladó tárolóval
és 16 m2-es garázzsal. Irányár: 6,5 millió
Ft. Tel.: 70/945-95-59. 
Békésen a Mátra utcában, az uszoda
szom szédságában háromszobás össz -
kom fortos családi ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/618-57-89.
Békésen háromszobás, kétkonyhás, két
fürdőszobás, dupla fűtéses családi ház sok
melléképülettel, beköltözhetően eladó 7,5
millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
A Móricz Zsigmond utcában 105 m2-es
2,5 szobás téglaház melléképülettel el -
adó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 66/414-
193, 30/74-47-345.

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Fáyn teljesen felújított, földszinti, 1 + 2
félszobás lakás azonnal beköltözhetően

eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Tel.: 30/518-
07-28.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

A főúton négyszobás, összkomfortos
családi ház 3 garázzsal eladó 14,9 millió
Ft-ért. 30/95-22-466.

KIADÓ INGATLAN

Kertes ház kiadó. 20/615-85-31.

INGATLANT KERES
Albérletet keresünk hosszú távra. 30/438-
97-41, 70/64-80-123.
Lakást keresek albérletbe részletre,
ügyvédi szerződéssel. 20/287-79-38.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszony -
kertben kis kőépülettel. Ásott kút, villany
van. Érd.: Deák F. u.91. Tel.: 30/563-77-27. 
Békésen a III-as horgásztónál 1000 m2

zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, vil-
lany van. Érd.: 30/945-68-08.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-045, 20/560-91-75.
Malomasszonykertben 8 kvadrát kert 3x4
méteres kis kőépülettel, fúrt kúttal eladó.
Érd.: 66/634-050.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
2.5 TD Peugeot Boxer kilencszemélyes
kis busz eladó, műszaki vizsgára felké -
szítve. Érd.: 30/93-80-461.
Eladó: Audi A6 első irányjelzők, Audi 100
1990-es szivar motorháztető, sárvédők,
lámpák, lökhárítók, VW Golf 1.6 adagoló.
Tel.: 30/393-30-82.
Audi 100 1990-es karosszéria 2015 ja -
nuárig műszakival és össze bontott al kat -
részei, A6-os első villogók. Érd.: 30/96-
85-458.
Renault 19 Diesel használható állapotban
eladó, cserejárművet beszámítok. Tel.:
66/739-890, 30/367-75-00, 15 óra után.
Mindenféle kis- és nagymotort veszek
bontásra 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.

ÁLLAT
Hagyományos takarmánnyal nevelt 5-6
kg-os pulykák eladók. Tel.: 70/414-31-39.
Ha önnél elszaporodtak a tengerimalac -
kák, szívesen átveszek 2 darabot az uno -
káimnak. Tel.: 66/634-372.
Egy db 200-220 kg-os hízó eladó. Békés,
Durkó u. 4. Tel.: 66/416-580.
Húsjellegű, különböző súlyú hízók eladók
Kamuton. 30/485-77-96.
Birka eladó vagy malacra cserélhető.
70/343-73-36.
Húsjellegű 40-60 kg-os hízók eladók.
30/854-19-86.
Afrikai óriáscsigámat elajándékoznám.
Érd.: 30/276-56-94.
Hízók és malacok eladók. 20/955-13-62.
Nagysúlyú húsjellegű hízók eladók.
30/284-96-26.
Malacok eladók. 20/281-61-87.
Fiatal jerke kecske eladó. 70/233-18-75.
Húsjellegű hízók eladók. 30/259-32-95.

EGYÉB
Eladó egy kályha Békésen. Mérete: 44x
30x90 cm. Tel.: 30/211-56-41. 
Nagyon jó állapotú kályha eladó (87x28,5
cm, jó samott, jó pernyerázó, elfojtható)
17 ezer Ft-ért. Tel.: 30/422-62-03.
Heverő, kihúzhatós, ágyneműtartós
eladó. Használt gáztűzhely eladó, az ár
megegyezés tárgya. Érd.: 70/415-53-09.
Komplett szobabútor eladó megegyezés
szerint. Érd.: 70/415-53-09.
Eladó disznónak való, apró, jó minőségű
burgonya (180-200 kg). Ár megegyezés
szerint. 70/571-41-30.
Szabályos, 2-3 méteres luc- és ezüst-
fenyők eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Ágyazható, ágyneműtartós világos hibát-
lan kárpitos kanapé jó állapotban eladó.
Fekvőfelület:120 x190 cm. 70/415-53-09.
Svájci masszázsfotel eladó, 30/514-04-68.
Frissen szedett csicsóka nagyobb tételben
is eladó. 70/251-20-63.
Eladó: íróasztal, hősugárzó, kis ruhás -
szekrény. Érd.: 30/95-22-466.
Mode Home gőztisztító + vasaló áron alul
eladó. Tel.: 66/634-214.
Használt vegyestüzelésű Simplex 04-es
kazán olcsón eladó. Tel.: 70/414-31-39. 
Eladó: Naiman varrógép asztallal, több
műveletes és egy használt, 160 cm-es
zománcozott fürdőkád. Érd.: 66/634-207.

Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Két mázsa szilvacefre eladó. Tel.: 20/61-
69-509.
Júlia, Romana, Bianca, Szívhang, stb. sze -
relmes füzetek eladók. Tel.: 30/98-34-758.
Őrölt paprika eladó termelői áron. 30/94-
55-433.
Eladó: új középszőnyeg 2x3 m-es, 2 db
összekötő szőnyeg, egymáshoz illő min -
tá val és színben. Tel.: 66/643-046, 20/
441-70-96.
Minőségi használt és új párnák, paplanok
eladók. 30/94-55-433.
Disznótoros nyárfateknő, 2 db 10 l fonott
demizson eladó. Tel.: 20/61-69-509.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel
10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/228-58-66.
Eladók: különböző méretű szőnyegek, aj -
tólapok, függönyök, duplaüveges ajtó
tokkal, hőszigetelt. 66/739-890, 30/530-
96-23.
Fotelágyat vagy kihúzható heverőt keresek
jutányos áron. 30/366-70-44.
Rossz akkumulátort, háztartási gépeket
veszek. Tel.: 30/83-701-25.
Eladó kisruhák, body, tipegő, lányokra és
fiúkra nadrágok, pulcsik, kabát leányra,
overáll fiúra 200-400 Ft-ig. 7-10 éves
korig fiúruhák is. Érd.: 30/716-58-46.
1 db olajradiátor és egy kisképernyős
színes tévé eladó. 70/221-88-16.
Morzsoló eladó. Érd.: 70/233-18-75.
Eladó: 2 db akácfa derékrönk, kisbálás
búzaszalma, szilvapálinka, 2 db gáz-
palack. Tel.: 70/561-87-43, 66/417-228.
10-20 l zsírosbödönök, szeneskannák
eladók. 70/236-35-37.
Rozé félédes bor eladó. Tel.: 66/412-955.
Ingyen elszállítom mindenféle lomját,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Négykerekű elektromos rokkantkocsi
eladó. 30/30-00-519.
2 kisbála lucernaszénát vennék. Tel.:
30/943-57-70.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81. 
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szal-
ma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, elős-
zobafal, gázpalack, ülőgarnitúra, hűtőláda,
szennyesláda, régi ágybetét, szobafenyő.
Érd.: 30/739-62-58.
Zsírosbödönök eladók. Tel.: 30/432-08-13.
Fényterápia készlet, forrógőzzel porszívó
vasalóval eladó Békéscsabán. Tel.: 70/
296-49-14.
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INGYENES APRÓHIRDETÉS!

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA 
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR), FA-KUCKÓ JÁTÉKBOLT (SZÉCHENYI TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN: 

5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU. 
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.

MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 7. KEDD 12 ÓRA.

Izsó Gábor polgármester a
közelmúltban személyesen
köszöntötte 90. születésnap-
ján Kállai Lajost. Lajos bácsi
bizonyára sokak számára
ismerős, hiszen egykor faze-
kasmesterként tevékenyke-
dett, és a békési piacon is

számtalanszor árusította por-
tékáit. Tartalmas, hosszú élete
eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek. Már öt
éve, hogy özvegységben él, de
gyermekei, unokái, déduno-
kái, a család szeretete megszé-
pítik mindennapjait. 

90 éves az egykori
fazekasmester

A közelmúltban elkezdődött a „HAJLÉK A HÁZBAN”
elnevezésű, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatá-
sával a TIOP 3.4.2-11/1-2012-0316 azonosítójelű pályázat
keretében megvalósuló projektje. A komplex rekonstrukci-
ós beruházáshoz a Békés Városi Szociális Szolgáltató Köz -
pont 151,3 millió forintot nyert a Társadalmi Infra struk túra
Operatív Program „Önkormányzati, állami, egyházi, non-
profit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése”
pályázati konstrukció keretében.

A 2013. szeptember 24 és 2015. március 23 között terje-
dő támogatási időszakban a infrastruktúra- és kompetenci-
afejlesztés valósul meg. A projekt keretében a Hajlékta la -
nok Átmeneti Szállójának mind az 5 telephelyén rekonst-
rukciós munkálatok történnek, fejlesztik a szállók berende-
zését, és infokommunikációs akadálymenetesítésre kerül
sor. A szakemberek továbbképzése is megvalósul.

A projekt főbb adatai:
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2013. szeptember 24. 
A projekt megvalósulásának napja: 2015. március 23. 

A projekt összköltsége: 151 296 720 Ft

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
5630 Békés, Jantyik u.1.
Telefon: +36 (66) 411-562
E-mail: guskane.kiss.monika@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY

www.rutinati.hu

A Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde szünetet tart az
ünnepek idején. A kevés
számú igénylés és a működés
gazdaságossági szempontjait
figyelembe véve az intézmé-
nyek nem lesznek nyitva  de -
cember 21. és január 5. között.
Első nevelési nap: 2014. január
6. (hétfő).

Óvodai és
bölcsődei
szünet

A vetélkedőn – amely
Kovács Dániel szavai szerint a
beiskolázást is szolgálja - nyolc
intézmény diákjai mérték össze
a tudásukat. A házigazda
intézmény gimnáziumi és álta-
lános iskolai tagozata mellett a
békési dr. Hepp Ferenc Ál -
talános Iskola, a vésztői refor-
mátus és önkormányzati általá-
nos iskola, az orosházi Székács
József Evangélikus Általános
Iskola, a gyulai Magvető Refor -

mátus Általános Iskola, továb-
bá a mezőberényi Petőfi Sán -
dor Evangélikus Gimnázium és
a mezőkovácsházi székhelyű
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény küldött csapatot.
Összesen 117 diák vett részt a
versenyen. 

Ebben az évben már hét
szekció volt, azaz a 7-10. osztá-
lyos gyerekek matematika, tör-
ténelem, természetismeret,
földrajz, angol, német és rajz

területeken versenyeztek. A
házigazda iskola győztesei:
Gyaraki Ábel (matematika,
10. évfolyam), Kiss Bálint -
Győri János - Mohácsi András
(történelem, 7-8. évfolyam),
Balogh Nikolett - Bela Rebeka
- Stocker Mercedesz (történe-
lem, 9-10. évfolyam). A Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
nyertesei: Szűcs Levente (mate-
matika 8. évfolyam), Barna
Nóra (rajz, 7-8. évfolyam).

Lezajlott a Polgár Lajos Emlékverseny



Folytatás a címoldalról
A gimnazisták tanáruk, Sándor-

Kerestély Ferenc (aki egyben a
KÉSZ békési csoportjának titkára)
vezetésével érkeztek, és  zenés-ver-
ses ünnepi műsort állítottak össze.
Az iskolában összegyűlt támoga-
tással és a tanulók által saját kezű-
leg készített csomagokkal örven-
deztették meg az otthon lakóit.

Itt is Molnár Imre bűvész tar-
tott interaktív és frenetikus sike-
rű előadást, s a fiatalos Mikulás is
megjelent, aki békési termékeket
tartalmazó – Guti-féle csokoládé,
cukorka, szaloncukor - csomago-
kat adott át a gyermekeknek. A
Barkászné Brezina Bea által

készített, vásárolt és gyűjtött
sütemények és finomságok külön
meglepetésként szolgáltak. 

Az ünnepségen jelen volt az az
amerikai, de olasz származású
üzletember (Dominic Gallello),
aki az épület helyreállítását túl-
nyomó részben támogatta.
Felesége, a japán Nape Gallello
minden évben a gyerekekkel
ünnepli születésnapját, bármilyen
időjárási viszonyok legyenek is.
Kötődésük az otthonhoz mond-
hatni romantikus és folyamatos,
hiszen jövőre napelemekkel és
energiatermelő szélkerékkel gaz-
dagítják a létesítményt. Most épp
egy százegynéhány szeletes torta

járt a gyerekeknek, no meg kis
figyelmesség. Ebéd után a gimisek
maradtak még, és sötétedésig
folyt a vidám játszóházas program.

Ha e sorok íróját megkérdik,
mi hatotta meg leginkább e
három nap alatt, akkor habozás
nélküli a felelet: az a két kis
töpörtyű óvodás szöszi békési
lyány, akik csak besettenkedtek
nagyobb tesójuk után, de ha már
ott voltak, kaptak csomagot is, és
ezt két hangos köszönömmel,
öleléssel és cuppanós puszival
köszönték meg. Hát ennyit a
buzgó békési Mikulásról. Párás
szemüveggel úgysem lehet már
folytatni az írást. Pálmai Tamás
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December 18. szerda 17 óra
Bio-konyha szakkör. Téma: készülődés a kará-
csonyra. Belépés ingyenes.
Kulturális központ

December 18. szerda 17 óra
Karácsonyi Kórusok Hangversenye. Fellépnek a
városban működő iskolák, hagyományőrző egye-
sületek és civil szervezetek kórusai. Belépés
ingyenes.
Református templom

December 21. szombat 18 óra
Békési SzSK- DEAC bajnoki kosárlabda-
mérkőzés.
Sportcsarnok

Január 4. szombat 18 óra
„B.Ú.É.K. Békés – 2014” - Újévi koncert.
Házigazda: Békés Városi Ifjúsági Fú vós zene -
kar Bagoly László karnagy vezetésével. Fellép -
nek még énekesszólisták, táncosok is.
Kulturális központ

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 18. - JANUÁR 14. KÖZÖTT

A legutóbbi Irodalmi svédasztal rendezvé-
nyére készülve utánanéztem néhány összetett
szónak, amelyeknek az előtagja a svéd-. Ilyen
a svédtorna, a -csavar, a -masszázs és a -padló,
no meg a svédcsepp. Míg a többinél már lehe-
tetlen utánajárni, miért is kapták a skandináv
nép nevét, ez utóbbi szó esetében – úgy tűnik
– sikerült megtalálnom az eredetet. A gyógy-
növénykivonatot tartalmazó szeszt ma Maria
Treben nevéhez kötjük, de a források tanulsá-
ga szerint már Paracelsus is ismert hasonló
orvosságot, a XVIII. században pedig a Klaus
Samst és Urban Hjärne, két svéd orvos talál-
ta fel ismét. A hatásosságában lehet ugyan
kételkedni, ám azt elárulom, hogy Klaus 104
éves korában halt meg, meglehetősen extrém
módon: leesett a lováról. 

Magyarország orcájának sem kell azonban
pironkodnia, ha gyógynövénykivonatokról

van szó. A XVI. században beszámolnak a
„magyar királyné vizéről”, amellyel Lokietek
Erzsébet, Károly Róbert felesége gyógyítot-
ta előbb a maga, majd a király köszvényét.
A szer borból és rozmaringkivonatból állt.
Magyarországon kétszáz évre feledésbe
merült a mixtúra, ám – és itt jön a mese-
rész, amelyet persze azért a karosszékemből
a lehetőségeimhez mérten ellenőriztem –
külföldön egy kéziratban fennmaradt, és
egy Kölnben élő ifjú, Wilhelm Mülhens
1792-ben nászajándékba kapta. Az aqua
mirabilis (csodavíz) ötlete annyira megtet-
szett neki, hogy hamarosan gyárat alapított,
terméket pedig a gyár házszámáról 4711-
nek nevezte el – ami a gyógynövényekkel és
citrusokkal illatosított kölni, az Eau de
Cologne első „neve”. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
SVÉDCSEPP

Horgász
szemmel

Nem hiába vártuk, megér-
kezett a 2014. évre vonatkozó
méret-, fajlagos- és mennyi-
ségi korlátozás. Érdekesség -
nek tartom, hogy a csapó
sügérnek is védelmi időt
jelöltek ki. Végre nemcsak a
nagyra becsült harcsának lesz
módosítva a mérete, hanem
az egyéb halaknak is, például
a domolykónak, compónak,
jászkeszegnek, stb. Úgy vé -
lem, ezzel a védelmi idővel
nemcsak azok a halfajok van-
nak védve, amik nagyra
nőnek, hanem a ritkábban
foghatóak is. Talán lesz egy
kis felfordulás a módosítások
miatt, éveknek kell eltelnie,
hogy a folyóvizek magukhoz
térjenek, illetve a horgászok
érezzék fogásaikon a válto-
zást. Ezekre a rendelkezések-
re azért van szükség, mert mi
emberek túlhalásztuk a ter-
mészetes vizeket. Nem az a
baj, hogy a vidra megeszi a
halat vagy éppen a jégmadár
szemezget az ivadékból, a
legnagyobb gond az emberek
túlkapása. A halászati, horgá-
szati szigorítások, hallépcsők
építése és a többi szabályozás
a változás érdekében szüle-
tett. A pontos információkat
keresse saját horgászegyesüle-
ténél, illetve jegyváltáskor
közlik önnel. Fontos: a fogási
napló leadási határidős!

Tisztelt olvasó! Boldog új
évet kívánok minden sport-
társnak, illetve természetba-
rátnak, akit nemcsak a hor-
gászat, hanem a természet
szeretete vonz!

Szekerczés Sándor
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A férfi kosárlabdások baj-
nokságában, NB II. Keleti cso-
portban a tabellát a Békési

Gladiátorok csapata vezeti.
Eddigi öt mérkőzésüket veret-
lenül játszották végig. A leg-
több meccsüket idegenben vív-
ták. Az előttünk álló napokban
szeretettel várja a csapat a szur-
kolóit, hiszen december 21-én
itthon, a városi Sportcsar -

nokban fogadják a DEAC csa-
patát. Vélhetően szükség lesz a
buzdításra, mert a DEAC az

NB IB-ből is válogathatja a
játékosait. A sza bályok értel-
mében öt fő engedélyezett is. A
Békési SzSK már tudja, hogy a
szurkolók lehetnek a csapat
„hatodik emberei”, és segítsé-
gükkel győzelem édesíti meg
az ad venti várakozást.       E. K.

Jól indult a Békési SzSK
idei szezonja

A felvétleen fekete mezben a békésiek.
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Szeretettel fogadunk minden „dobozba zárt szeretetet”

magánszemélyektől, családoktól, baráti társaságoktól,

iskolai osztályközösségektől.

Mindenkitől, akinek kész a szíve örömöt adni

a nélkülöző gyermekeknek, családoknak.

A Baptista Szeretetszolgálat
cipősdoboz akciójának

az idén is hivatalos
csomaggyűjtő pontja

a Békési Baptista Gyülekezet.

Kapcsolattartók:
Kun János 20/88-68-043, Fajó Pál 20/77-05-331

Elérhetőség, csomagok átvétele:
Baptista Imaház Békés, Teleky u 39.

ciposdoboz@bekesibaptista.hu • www.bekesibaptista.hu

Köszönjük a tavalyi
adományokat!

A Békés Megyei Aszta li -
tenisz Szövetség, Békés Város
Ön kormányzata és a Békési
TE asztalitenisz szakosztálya a
közelmúltban rendezte meg
városunkban a hagyományos
Molnár Sándor-emlékver-
senyt, mellyel a szövetség
korábbi elnökére és a nagysze-
rű sportemberre emlékeztek.
Az idei viadalra Romániából
és Svéd országból is érkeztek
versenyzők. A megyei szövet-
ség értékes díjait, a Molnár
család képviseletében megje-
lent ifj. Molnár Sándor a csa-

lád által felajánlott serlegekkel
tette még rangosabbá. A férfi-
ak versenyében a békési Czebe
Gyula harmadik. Ugyanő
Miskei Zoltánnal pá rosban
második lett. A nők versenyét
a békési Molnárné Boros
Márta nyerte, ugyanő Molnár
Dórával párosban szintén
első. Molnár Dóra egyéniben
harmadik. A párosoknál
Balogh Kira Balogh Berna -
dettel harmadik. A vegyes
párosok versenyében Balogh
Bernadett Jámbor Zol tánnal
győzött.

Pattogtak 
a pingponglabdák

Ajándékot hozott a buzgó békési Mikulás
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