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

Elégedett Csordás
Ákos X-Faktorbeli
produkcióival?

Sztárszínészek fellépésével érkezett az advent
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Nem nézem a
műsort.

77%
Maximálisan,
és nagyon szurkolok neki.
Szavazzon ön is!
www.bekesiujsag.hu

Néhány napja vásárolható
meg a Békési Újság 2014-es
Kalendáriuma. Az évkönyvet
november 29-én mutattuk be
a nagyközönségnek, jutalmazva a cikkszerzőket és a
pályázókat. A Kalendárium
ezúttal is a lokálpatrióta szellemiség erősödését kívánja
szolgálni, és karácsonyi ajándéknak is remek. Ráadásul az
ára évek óta változatlan.
Mostani lapszámunkban
olvashatnak a bélmegyeri
református templom szentelésének ünnepségéről, egy
pályázatról, melynek segítségével felújítják a hajléktalanok
átmeneti szállóit a városban.
Írunk továbbá a karácsonyvárás azon ünnepi alkalmáról,
melyet három, a közéletben
és kultúrában aktív civil szervezet hívott életre, és nagy
sikerrel zajlott le.

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.

Az Angyali üdvözlet: Advent érkezik rendezvény sztárvendége Kékkovács Mara és Jantyik Csaba volt.

gas színvonalú estjük magával ragadta, újra meg újra
tapsra, sőt néha közös éneklésre késztette a közönséget,
akik három civil szervezet
karácsonyváró rendezvényére érkeztek. Az Angyali üdvözlet: Advent érkezik elnevezésű rendezvényt a KÉSZ
békési csoportja, a Nefelejcs
Egyesület és a Békési Önkéntes Pont álmodta és valósította meg. Az esten versmondók, óvodás csoport is
fellépett, valamint külön
említést érdemel a baptista

gyülekezet harangkórusa.
Előadásuk valóban sokaknak
segítette a közelgő ünnepre
hangolódást. Izsó Gábor
polgármester meggyújtotta
a város adventi koszorúján
az első gyertyát, mellyel a
Békés Advent rendezvénysorozat különböző rendezvényein is találkozhatnak.
A program során értékelték és jutalmazták az adventi alkotópályázatra érkezett
nagyszámú pályamunka készítőit. A tárlat január derekáig látogatható.
Sz. K.

Felszentelték az új bélmegyeri templomot
Az „Áldjad én lelkem a
dicsőség erős királyát” kezdetű ének éneklésével léptek
be a hívek a díszes faajtón a
bélmegyeri
református
templom felszentelésének
november 23-i ünnepségén,
követve dr. Bölcskei Gusztáv
püspököt. A hálaadó istentisztelet igehirdetőjeként
ugyanő arról szólt, hogy
milyen dicséretes összefogás
eredményeként épült fel
Bélmegyer első református
temploma.
– Ma elkezdődik e templom
története, amely valójában
emberek története: építőké,
lelkészeké, presbitereké és a
híveké, akik emlékeket és
élményeket gyűjtenek majd
itt – fogalmazott.
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Lapunk elé…

Szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg a hálás
publikum a két békési születésű színművész, Kékkovács
Mara és Jantyik Csaba
ajándékelőadását advent első
vasárnapjának előestéjén a
kulturális központ zsúfolásig megtelt színháztermében. A Budapesti Operettszínház művészei első alkalommal léptek fel együtt a
szülővárosukban. Operett
dallamokból, sanzonokból,
musicalekből, könnyűzenei
slágerekből összeállított ma-

Bélmegyer első református templomát november 23-án szentelték fel.

Jól halad a szennyvíztelep
korszerűsítése
A terveknek megfelelően,
ütemezetten halad a város
szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése. A kivitelezés
jelenlegi szakaszában az
egyesített műtárgy és az utóülepítő szerkezeti betonmunkáit végzik a mesterek - tudtuk meg Izsó Gábor polgármestertől.
A beruházással alacsony
működési költségű, korszerű
szennyvíztisztító telep fog
megvalósulni. A település
szennyvize és a szippantottszennyvíz-fogadóból érkező

csurgalékvíz első lépésként a
régi mechanikai egység helyett egy új, hatékonyabb,
kombinált gépi rács, homokés zsírfogó berendezésre kerül.
A városvezető kiemelte, hogy
ez a projekt legalább két évtizedre megoldja a település
ezen problémáját.
A projekt összköltsége
498 millió 749 ezer forint,
amelyhez 390 millió forint
támogatást nyert a város, és
41 millió 758 ezer forint forráshoz jutottak EU-s önerőtámogatásként.

Katona Gyula, a Békési
Egyházmegye esperese ismertette, hogy a XX. század 20-as
éveiben már tervezte a korabeli
gyülekezet templom építését,
melyet a világháború, majd a
pártállami időszak tett lehetetlenné. 1971 óta nincs helyben
élő lelkész sem, a híveket a
békési lelkészek pásztorolják.
A most átadott istenháza
építésének alapját az egykori,
államosított iskolaépület után
kapott kárpótlás adta. A terveket a békési kötődésű Benedikty Gyula építész készítette, a
kivitelezést a Vektor Kft., a
belső berendezés famunkálatait
a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény faipari műhelyében
a tanulók és oktatóik végezték.
Folytatás a 3. oldalon
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AZ OSVÁTH-HÁZ
A mai Irányi Dániel utca elején egykor
jómódú polgárok éltek, ezért is hívták ezt az
utcát Úri utcának. Ebben az utcában a századfordulón épült 8. számú épület díszes
homlokzatával hívja fel magára a figyelmet.
A ház eredetileg Osváth Gyula görög-latin
szakos gimnáziumi tanár tulajdona volt. A
békési Református Szegedi Kis
István Gimnázium 1939/1940.
évi évkönyve a
következőket írja
róla: „Tanítványait bölcs pedagógiai vezetéssel
irányította. Tanára, de egyben
jóbarátja volt a
rábízottaknak. Egyaránt nevelt szeretetével
és tudásával. Részükről a hála és a ragaszkodás a legszebb jutalma. Kartársai között
megbecsülésnek, szeretetnek örvendett. A
béke, a szeretet, a harmónia embere volt.”
Édesapja, Osváth Ferenc igazgatósága alatt
lett érettségit adó intézmény a gimnázium.
Az Osváth család után a Harmati családé
lett a ház. Jelenleg az épület egy részében az
evangélikus egyház gyülekezeti terme és
hivatala működik. Vitéz Durkó Antal Békés
nagyközség története című monográfiájában
a békési evangélikus egyházközségről Abaffy
Gyula a következőket írta: „Bár 1535 körül
Ozorai Imre az evangélikus hitet terjesztette

Békés megyében s talán Békésen is, ez a kezdet nem talált folytatásra, mert 1552-ben
Szegedi Kis István a református hitnek nyerte meg Békés akkori lakóit. Így ha voltak is
evangélikusok községünkben, ezek eleinte a
református egyházban találtak meleg otthonra. 1903 óta, mint szórványegyház, a
mezőberényi I.
ker. evangélikus
egyházhoz tartozott, végre 1937ben megalakult a
békési evangélikus missziói egyházközség.” Mára
a békési evangélikus egyházközség elvesztette
önállóságát, városunkban alacsony az evangélikusok száma,
Mezőberényből jár át a lelkész istentiszteleteket tartani.
Az építmény négytengelyes falmezőjében kétszárnyú, egyenes záródású ablakok
állnak, díszes falkeretben. Szemöldök párkánya egyenes, az ablakok alatt könyöklőpárkányok húzódnak. A lábazat 60
cm magas, vakolt párkányban végződik.
Az ablakok felett vonalazott szalagpárkány
fut végig. A ház empír stílusú. Az L-alakú
épületen még az eredeti hódfarkúcserépfedés látható. Az építmény építészeti értékei miatt védelemre javasolt.
Bíró György, városvédő

MÉZESKALÁCSOT KARÁCSONYRA
A karácsony elhagyhatatlan kelléke szinte minden családban a mézeskalács. Készülhet a tésztából fenyőfa-, hóember- vagy csillagforma, az ügyesebbek mézeskalács-házikót is összeállíthatnak, a
siker garantáltan nem marad el. A mézeskalácsot
nem csak a gyerekek szeretik, ráadásul sütés után is
remek fűszeres „karácsonyi
illata” marad a lakásnak.
A következőekben a város
elismert mézeskalács-készítőjének, Balog Gábornénak,
a Nefelejcs Egyesület elnökének könnyen elkészíthető
receptjét adjuk közre, melylyel még a kezdő háziasszonyok is megpróbálkozhatnak. Hozzávalók: 15 dkg termelői virágméz, 10 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 2 tojás, 1/3 teáskanál szódabikarbóna, 1/3 csomag mézeskalács fűszerkeverék, 50 dkg liszt. Előbb a mézet és a margarint vízgőz fölött összehevítjük, míg egynemű lesz.

Hozzáadjuk a porcukrot, az egész tojást, a szódabikarbónát és a fűszerkeveréket, végül pedig a lisztet.
Ezeket jól összedolgozzuk. Nem baj, ha ragad, semmiképpen se tegyünk bele az előírtnál több lisztet.
Tegyük hűtőbe, és másnap
nyújtsuk el deszkán 4-5 mm
vékonyra. A nekünk tetsző
formával kiszúrjuk, majd
megsütjük. Kb. két-két és félszeresére kel meg. Puha
lesz, amit mindenki szívesen
fogyaszt. Tojásfehérjéhez adjunk átszitált porcukrot (1 fehérjéhez kb. 15 dkg-nyit számoljunk), ezt keverjük össze,
amíg megáll a habverőn.
Tegyük kisebb nylonzacskóba, amelynek a sarkán apró
lyukat ejtsünk. Akkor jó a
FOTÓNK ILLUSZTRÁCIÓ
sűrűsége, ha szakadás nélkül
tudunk szálat húzni vele. A mázat kakaóporral vagy
más természetes anyaggal színezhetjük. Tetszés
szerinti mintát rajzoljunk, mintha tojást írókáznánk.
Még a karácsonyfára is juthat belőle!

Békés Bringa
– a város két keréken
A békési önkormányzat nagyszabású, közel 300 millió forintos beruházással fejleszti tovább a kerékpáros infrastruktúrát, illetve azt összekapcsolja a település sokszínű turisztikai lehetőségeivel.

Békés,
Széchenyi
tér 4.

Amik megvalósulnak „BékésBringa – Békés város kerékpáros turisztikai
fejlesztése” elnevezésű pályázat segítségével:
– pótoljuk a békési kerékpárútrendszer hiányzó szakaszait
– a szomszédos településekre vezető forgalmasabb kerékpárútvonalak mentén
valamint a belváros szívében kerékpáros pihenőhelyeket alakítunk ki
– a külterületi szakaszokon fedett beülő padokat és asztalokat, kukákat, kerékpártámaszokat és információs táblákat helyezünk ki
– a belterületen ezek mellett vandálbiztos köztéri WC és elektromoskerékpárakkumulátortöltőhely is szolgálja majd a bicikliseket
– a turisztikai látnivalók környezetében újabb kerékpártámaszokat telepítünk
– összegyűjtjük a Körösök völgyének kerékpáros túraútvonalait, melyek térképe az interneten és nyomtatott formában is elérhetővé válik
– a Dánfoki Üdülőközponthoz számukra kialakított nyomvonalon juthatnak el
a kerekesek, akiknek oktatását immár KRESZ-pálya is szolgálja
– az üdülőközpont területén gasztrokomplexum és szabadtéri főzőhely épül,
ezek mellett jurtapark is lesz
– az üdülőközpontban kiépített wifi segítségével a látogatók immáron bármikor kapcsolódhatnak az internethez

Napelemek lesznek a gimiben
Újabb sikeresen pályázat
révén fejlesztik a békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium Petőfi
utcai gimnáziumi és általános
iskolai telephelyét. A KEOP
pályázatok keretében beadott
szakmai anyag elnyerte a bírá-

lók figyelmét, és az intézménynek 47 millió forintot ítélt
meg. A megnyert pénzből
napelemeket helyeznek el az
iskola területén, így energiatakarékos módon lehet megoldani a gimnázium, a gimnáziumi tornaterem valamint az
alsó tagozat új épületszárnya

energiaszükségletének részbeni fedezetét. Az önkormányzattal összefogva egy további
sikeres pályázat segítségével a
Rákóczi utcai alsós telephely
energetikai fejlesztése történik
meg 2014-ben, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét is.
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NOV. 30. – DECEMBER 7.
Turul Patika (Piac tér)
DECEMBER 7-14.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
DECEMBER 14-21.
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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés:
kaptunk jelentést.

nem

Elhunytak: Lajtman
Józsefné Bagosi Ilona (64
évesen, Murony), özv.
Nagy Mihályné Durkó
Anna Irén (79), özv. Németi Istvánné Kis Anna
(81), özv. Kupás Mihályné
Samu Anna (94), Remeczki Mihály (60), Tinkó Gábor (94), Diószegi
László (67), özv. Buzi
Józsefné Lipcsei Zsuzsanna (90).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

A következő másfél évben mintegy 151 millió
forintból felújítják és kibővítik a Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ hajléktalanok
átmeneti szállóit. A célra az intézmény európai
uniós támogatást nyert el.

Blabla

A „Hajlék a házban” projekt
megnyitóján Izsó Gábor polgármester kiemelte: Békésen
nem látunk az utcán élő otthontalan embereket, de hajléktalan-ellátásra, átmeneti otthonokra óriási az igény. Kádasné
Öreg Julianna, a szociális szolgáltató központ igazgatója
elmondta: egy igen sérülékeny
csoport életén kívánnak könynyíteni a beruházással, és céljuk még, hogy jobb munkakörülményeket biztosítsanak saját
munkatársaiknak. A munkálatok eredményeként az átmeneti szállók energiafelhasználása
pedig hatékonyabb, így fenntartása olcsóbb lesz.
A pénzből öt épület felújítása, egyben bővítése történik
meg – ismertette Csökmei
László építész, tervező. Az öt

átmeneti szálló 50 hajlék nélküli férfi, nő és család befogadására lesz alkalmas. Ezek a

kat, cserépfedést cserélik, hőés vízszigetelési munkákra, a
fűtési- és az elektromos hálózat
korszerűsítésére kerül sor.
Továbbá cserélik a belső burkolatokat, és akadálymentesítenek. Elérhetővé teszik az internetet, amitől a társadalomba
és a munka világába való viszszakerülést remélik.
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Gyógyszertári
ügyeleti rend

Felújítják a hajléktalanszállókat

A projekről Kádasné Öreg Julianna, a szociális szolgáltató központ
igazgatója beszélt.

házak a Farkas Gyula és a
Csallóközi utcában találhatók.
Építészetileg nehézséget jelent,
hogy mindegyik egykor családi
háznak épült, és elhanyagolt
állapotú. Részben új tetőszerkezetet kapnak, a nyílászáró-

A munkákat lépcsőzetesen
végzik el a Sebestyén és
Társa Kft. szakemberei, ennek idejére az egyes szállók
lakóit a Dánfoki Üdülőközpontban helyezik el.
Szegfű Katalin

Autómosó és autókozmetika
Teljes belső
autókozmetika:
- vaxos mosás
- belső takarítás
- műszerfalápolás

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

Megérkezett
téli árukészletünk!
Kabátok, dzsekik,
csizmák, nadrágok,
pulóverek.
Vöröshagyma vásár!
100 Ft/kg

Felszentelték az új
bélmegyeri templomot
Folytatás a címoldalról
Végül közel 46 millió forintból, jelentős vállalkozói felajánlások mellett valósult meg másfél év alatt a templom.
Mindeddig 114 magánszemély
adott adományt a templomépítésre, zömében békési hívek.
Neveiket aranykönyvben tüntették fel. Katona Gyula
elmondta, hogy a még hiányzó
mintegy 700 ezer Ft-ra újabb
adományokat várnak.
A templomszentelés óriási
érdeklődés mellett zajlott, a hívek és más vendégek mintegy
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5630 Békés, Táncsics u. 29/1.
Elérhetőség bejelentkezéssel:
66/414-544, 20/33-44-088

A templomot zsúfolásig megtöltő híveknek dr. Bölcskei Gusztáv püspök hirdette az igét.

fele kívül rekedt, ők a templom mellett óriáskivetítőn

keresztül követhették a szép
eseményt.
Szegfű Katalin

Pálmai
Tamás

Annyi szó esik mostanság a politikáról, hogy az
embernek a fenti cím
egyre gyakrabban jut eszébe. A hatalom körül keringők szavától hangos az
éter. Tavasz közeleg, választás lesz az anyaországban, közben gyepálják a
magyart szerte a Kárpátmedencében. Tudjuk majd
a dolgunk, tesszük is
folyamatosan, de közben
élni is kell. Tartsunk hát
cseppnyi szünetet e nagy
vagdalkozásban.
Itt a disznóvágások ideje,
és nagyon sokan szeretik
ezt a régi, finom, sváb ételt.
Nekem gyerekkorom jut
eszembe, ahogy szent borzadállyal néztem, mint nyelik a felnőttek ezt a borzasztó valamit. Aztán a
múló kor bölcsessége meghozta az ízlésvilág változását. Elő tehát az egyik
főszereplővel: a pájslival!
Lássunk neki: hozzávalók
(sertésből, 6 adag): ½ tüdő,
1 nyelv, 1 szív, 2 lép (ezt
jóanyám mindig kihagyta),
30 dkg lapocka, 4-5 babérlevél, 3-4 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 1
ek só, kismarék egész bors.
A mártáshoz:1 ek zsír, 4
lapos ek liszt, 1 ek cukor, 2
fej vöröshagyma. Mustár,
citromlé ízlés szerint és
végül 2 dl zsíros tejföl.
Elkészítés: a belsőségeket és
a húst megmossuk, felteszszük egészben főzni a fűszerekkel együtt. Kivétel a lép,
azt 1 órányi előfőzés után
tesszük bele. Fedő alatt puhára főzzük, majd a húsokat kivesszük hűlni. Ha
kihűltek, a tüdőből a hörgőket, a szívből az ereket
eltávolítjuk. A megtisztított húsokat vékonyra (laskára) daraboljuk, és félretesszük. Egy lábosban a
cukrot karamellizáljuk,
aztán félrehúzzuk a tűzről.
Beletesszük a zsírt, az apróra vágott vöröshagymát
megpirítjuk. Ezután a lisztet is belekeverjük, és rántást készítünk belőle. A
leszűrt hús főzőlevével felöntjük, mustárral és a citrom levével, sóval, pici őrölt
borssal ízesítjük. Kb. 15
percig főzzük. Végül beletesszük a húsokat, hőkiegyenlítéssel a tejfölt, és
összefőzzük. Kész a pájsli,

alias, szalontüdő! Zsemlegómbócot mellé!
Másik hajdani íz is előbukkan, s ez nem más,
mint a titokzatos söberli
leves. Számomra egy adott
ételt jelent ma is, de ha utánanézünk, akkor hamar rájövünk, hogy tulajdonképpen gyűjtőfogalom, és levesbetétet jelent. De ahogy
anyám csinálta, az nagyon
egyszerű „szegényétel”. Pár
evőkanál grízben (búzadara) elkevert egy-két tojást,
megsózta, megborsozta,
igény szerint tejjel lágyította a masszát, majd 1/2-3/4
cm vastag lapótyát formálva kevés forró zsírban
mindkét oldalát piros-barnára sütötte. Mikor kihűlt
kb. centis kockákra vágta.
Közben fejnyi vöröshagymát pirított kis zsíron üvegesnél kicsit sötétebbre, levette a tűzről, cseppnyi
pirospaprikával színt adott
neki, és vízzel felöntve sóval
ízesítette, és felfőzte. Mikor
zubogott, belerakta a söberli kockákat, amelyek szép
lassan emberesen megdagadtak, és laktatós levesfeltétté váltak.
Aztán eszembe jut még
a Tordai Dezső bácsiék
pityókás (krumplis) szalámija, melyet hosszú kihagyás után ismét készítünk
a családi disznóvágáskor a
gyermekek legnagyobb
örömére. Így áll össze: 2
kg ínmentes marhahús, 3
kg szín sertéshús apróra
darálva (pl. 10-es fej), 2 kg
friss szalonnának való
apróra vágva (max. 0,5
cm-es darabok), 2 kg főtt
krumpli összetörve, 2 l
nyers tej, só, bors, fokhagyma ízlés szerint, 1
kk. porcukor. Az egészet
összegyúrjuk alaposan, és
egy napig hűvös helyen
állni hagyjuk, majd marha
vékonybélbe nagyon keményre töltjük, és ismét
egy napig felakasztva csöpögtetjük 10 fok alatt, de
fagymentesen. Ezután következik a 10 napos lassú,
szinte hideg füst és kb. egy
hónapos szikkasztás szellős
kamrában. Mikor már kemény, megvágható. Ízletes
és sokáig eláll, főleg, ha
csempekályhában tároljuk,
papírba csavarva, úgy,
hogy a hamuzó ajtaját résnyire nyitva hagyjuk.
Hát ennyi a recept és a
nosztalgia mára. Jó munkát, jó étvágyat kívánok, és
egy vallomást kérek: elviselhető volt ez a pár politikamentes perc?
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Kiállítás a városjubileumra
Békés 1973-as várossá
nyilvánításának negyvenedik évfordulója ad
apropót az „Ilyen volt –
Ilyen lett, 40 éve újra
város Békés” című kiállításnak, melyet november 23-án nyitottak meg
a Galériában.
Köszöntőjében Izsó Gábor
polgármester a nosztalgiázni
vágyók figyelmébe ajánlotta a
tárlatot, de azt is kifejtette,
hogy azt látva sok fiatal békési ismerkedhet meg településünk közelmúltjával.
A kiállítás középkori áttekintéssel indul, majd az 1973. április 15-i várossá nyilvánítás kordokumentumait mutatja be.
Emellett az évtized kulturális és
oktatási életének, a kereskede-
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RAGADD MEG AZ ÖRÖK ÉLETET!
,,Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál…”
Mi az, hogy örök? Mi az, hogy végtelen? Ezeknél a kérdéseknél csak állunk értetlenül, és alázatosan meghajtjuk fejünket. A
mi véges, idői világunkba nem fér bele a végtelen. Ugyanolyan
bizonytalanok vagyunk, ha az idő végtelenségét akarjuk megérteni, mintha a tér végtelenségét. Ebben a bizonytalanságban kellene meghalnunk, ha a Biblia nem adna megnyugtató választ. A
kijelentés is, csak a hívő számára ad igazi megnyugvást. Az
Ószövetség is vallja az örök életet: ,,Mert én tudom,hogy az én
Megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm
lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.” (Jób 19:25-26)
Az örök életről a legvilágosabb képet az Újszövetségen
keresztül nyerünk, ahol is világossá válik előttünk, hogy az
örök élet Isten ajándéka. ,,Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.” (Ján. 17:3)
Az Úré a halhatatlanság, csak ő ajándékozhat nekünk örök életet. Az Örök életet nem mi eszközöljük ki, hanem Isten kegyelme
kínálja fel Jézus Krisztusban,de nekünk kell megragadnunk.
Az örök élet nem a túlvilág jutalma, hanem evilági valóság:
Istennel való élet minden pillanatban.
Nemeshegyi Zoltán, lelkipásztor

A kiállítás tél végéig tekinthető meg a Galérián.

lemnek és a gazdaságnak a változásait, a természeti katasztrófákat is felvillantják a tárlókba

és vitrinekbe helyezett tárgyi
emlékek és fotók segítségével.
A 2014. február 28-ig láto-

gatható kiállítás képi és írásos
anyaga a Békési Téka sorozatban is megjelent.
Sz. K.

Előkerült a Rákóczi utca „kincse”

Nem jó, hogy Magyarország „egy lábon áll” azáltal,
hogy exportja döntően az Európai Unióba irányul, ezért
nyitnia kell Ázsia felé – mondta Orbán Viktor. „Az export
fontos. Ha megnézik az adatokat, kivitelünk közel 75,
majdnem 80 százaléka az Európai Unió országaiba megy,
ami nem jó. Úgy értem, jó, de azt jelenti, hogy egy lábon
állunk, ami nagyon instabil. Ezért egyértelmű stratégiánk
van: nyitni kelet felé” – fogalmazott. Az EU szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytat több ázsiai országgal, de
ugyanilyen fontos, hogy az egyes tagállamok egyedül is
érvényesítsék érdekeiket. „Az EU nem egy ország. Vannak
területek, amelyek az EU kizárólagos jogkörébe tartoznak,
de Európa nemzetekből áll, és a nemzetek saját gazdaságpolitikát folytatnak, úgyhogy nem várhatunk Brüsszelre
vagy bármely más fővárosra, ami nem magyar, hogy
tegyen valamit Magyarország érdekében, ahelyett, hogy a
magyarok megtennék maguk. Az egész európai gazdaságra jótékony hatással lesz, hogy Budapest javítja kapcsolatait Ázsiával. Ha mi, európaiak versenyezni akarunk az
Amerikából vagy más területekről is érkező termékekkel a
világpiacon, akkor olcsóbb energiát kell termelnünk a
saját gazdaságunk számára.” Például atomenergiával.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.

Zajlik az egykori FeketeKörös ágon átívelő, évtizedekig az aszfalt alatt eltemetett
híd restaurálása a Rákóczi
utcán. Az építmény maradványai 2010-ben kerültek a felszínre a területet érintő járdaés kerékpárút-felújítás közben. A híd létezése nem volt
újdonság a szakértők számára, annak jó állapota viszont
igen. A megmaradt elemek
többé-kevésbé átvészelték
azokat a drasztikus beavatkozásokat, amelyek az elmúlt
évtizedek alatt érték.
Egykoron ezt a területet
szelte keresztül a Fekete-Kö-
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A város nevezetessége lehet az eltemetett híd

HÍDREKONSTRUKCIÓ

Zajlik a több mint száz éves híd feltárása, felújítása.

rös, és a folyóval nagyjából
derékszögben haladt az úgynevezett Ladányi út. Ezen a

településrészen kezdetben egy,
a lovasközlekedést szolgáló
fahíd vezetett át a Körösön. A

három éve újra megtalált,
gyönyörűen kialakított téglahidat az 1880-as, 1890-es
években építették. Később a
Fekete-Körösnek ezt az ágát
levágták. A területet az 1980as évek környékén feltöltötték
illetve leaszfaltozták, a híd a
föld alá került, a fiatalabbak
nem is tudtak róla.
Az önkormányzat a „Békés Bringa” turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat
részeként rekonstruálja a
hidat, amely a jövőben városunk idegenforgalmi érdekessége lehet.

Idén Karácsonykor

szerezzen Ön is örömet
a rászoruló gyermekeknek!
Ha szeretne adományozni,
Ha szeretne örömet szerezni,
Ajándékozzon Ön is

Karácsonyi játékvásár!
Készségfejlesztők, fajátékok, társasjátékok, legók, puzzle-k, plüssök,
peonzák, babakocsi, hintaló, stb.
Nyitva: hétfő-péntek 8-18 óra, szombat 8-12 óra.
Ezüst- és aranyvasárnap is nyitva!
Békés, Széchenyi tér 1.
Szilveszteri trombitavásár a Fakuckóban!

Karácsonyi
Megelevenedett
szeretetcsomagot! Rigócsőr király története
Juttassa el az MPE Országos
Cigánymisszióhoz új / jó állapotú
adományait, 0-18 éves korosztály számára!
Amennyiben pénzt adományozna, utalja
az MPE OCM bankszámlájára:
10402025-00026241-00000007

Tegyük együtt boldoggá az Ünnepet!
Az adományok gyűjtőhelye: Reményhír Ház,
Békés, Verseny u. 7. sz. • www.remenyhir.hu

A békési óvónőkből álló
Meskete Meseszínház eddigi
legnagyobb szabású mesejátékát vitte színre városunk óvodásai és kisiskolásai nagy örömére
kulturális központunkban.
A Grimm testvérek Rigócsőr király című meséjéből
Mészárosné Fábián Ilona írta a
forgatókönyvet, és rendezte a
darabot. Az előadás szerepeit
Kohári Döniz, Gulyás Anita,
Balog Erika, Dr. Farkas Ist-

vánné, Andorné Csarnai Szidónia és Nagyné Megyeri Ágnes
játszotta.
A darab interaktív volt, jó
néhány óvodást és kisiskolást
bevontak az előadás eseményeibe, akik nagyon élvezték a
„színészmesterséget”. De a
közönségnek is tetszett ez a
rendezői megoldás. S hogy mi
volt a mese tanulsága? A szeretet a legfontosabb a világon.
Zsombok Imre
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A kő marad

tó, lépcső, munkaasztal, bármi, amit a kedves megrendelő kér, mi elkészítjük. A

megfelelő minőséget tudjunk
kiadni a kezünkből.
– Mik a szakma szépségei,
nehézségei?
– A szakma igazi szépsége,
mikor a termék kikerül a
műhelyből, és a megrendelő
meg van elégedve. Emlékezetes az is, amikor valami újat,
különlegeset kérnek tőlünk,
ami szakmai kihívás elé állít.
A gazdasági válságot mi is,

szakma állandó fejlődést igényel, és mi igyekszünk lépést
tartani, fejlődni, az új technológiákat bevezetni. A műkövet fokozatosan a gránit és
a természetes kövek váltották
fel. Műhelyünkben helyet
kapnak a gépek is, de elsősorban a kézzel megmunkált
darabok a védjegyünk. A
nyersanyagokat külföldről
hozzuk be, a világ minden
részéről, ez is biztosítja, hogy

mint mindenki, megérezzük
és egyre nehezebb talpon maradni. Fizikálisan is megterhelő. Komoly súlyokat, tonnákat kell kézi erővel naponta
megmozgatni, és az időjárás
sem kíméletes velünk, hiszen
ha esik, ha fúj, a határidőt tartani kell. Probléma a piac telítettsége, és jelen van a gyengébb minőségű kínai áru is,
ami a tisztességes mesteremberek lehetőségeit csökkenti.

– Miért választottad ezt az
egyáltalán nem könnyű szakmát?
– Tősgyökeres békési vagyok. Édesapám 1963 áprilisában temetőgondnoki állást
kapott, így kiköltöztünk a
Rózsa temetőbe, és mint gyerek mindig a sírkövesek körül
szorgoskodtam. A nyári szünidőt is velük töltöttem mint
szezonmunkás. Innen egyenes
út vezetett a szakmához. Korán eldöntöttem, én is sírköves leszek. Így lettem 71-ben
ipari tanuló Minya Gábornál,
majd 74-től végzett műköves.
– Miket csinálsz?
– A szakma gyakorlását
vállalatnál, a Városi Tanács
Költségvetési
üzeménél
kezdtem, de 1975 augusztusától másodállásként vállalkozói igazolványt váltottam
ki. Főállású vállalkozó rá két
évre lettem, az vagyok a mai
napig is. A szakma teljes
repertoárját gyakoroljuk a síremléktől az épületmunkákig.
Lehet ablakpárkány, mosoga-
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A kő, legyen az egy épület része vagy síremlék,
amit az 56 éves Kocsor László műkőkészítő és
kőfaragó mester elkészít, az marad. Dicséri az
alkotó keze munkáját, és túléli az idők viharát is.
Interjúalanyom nemcsak ezért keltette fel az
érdeklődésemet, hanem… - de nem akarok a
„dolgok elé szaladni”.

– Tudtommal a pihenés
idejét se mindennapi módom
múlatod. Hogyan?
– Többféle „szenvedélynek”
is rabja vagyok. A legrégibb,
bár ezt lehet, hogy kevesen
tudják rólam, a zene szeretete.
Egyike vagyok a városi fúvószenekar alapítóinak. Mai
napig is nagyon jó kapcsolatban állok a zeneiskolával, és
sok szép emlék köt hozzájuk.
Másik nagy „szerelmem” a
horgászat, halászat és vadászat. 25 éve vadászom. Számomra pihentető, ha élvezhetem a természet csendjét, ha
elszakadhatok a városi zajoktól. A Gyulai Szolgáltató Btnek 20 éve elnöke vagyok, a
Megyei Vadászkamarának pedig országos küldötte. Mondhatni rabja vagyok a nemes
sportnak. Általa megismerhettem szinte az egész országot, és rengeteg jó barátra tettem szert. A szenvedélyemnek
úgy tudok hódolni, hogy biztos családi háttér áll mögöttem, egy feleség, aki 28 éve
megértő, hű párom. A leányunk, Krisztina, 21 éves, és
még jelenleg is tanul. Mindkét
szívemhez oly közel álló hölgy
szívesen csatlakozik hozzám,
míveli a vadászatot.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Balogh Szilvia védőnő.

Tüskék
Zsoltáréneklésben remekel a diáklány
elején Nagykő- és a Károli Gáspár Refor- Iskola, Óvoda és Kollégiumot
védenek a rösönNovember
rendezték meg a zsol- mátus Egyetem Tanítóképző Mohorea Kandy-Naomi, a 9.B
tár- és népdaléneklő versenyt, Főiskolai Kara közösen szer- osztály tanulója képviselte,
galamboktól amelyen református iskolák vezi, idén már huszadik alka- aki kategóriájában bronz
Megkezdődött az 1885-ben
épült békési Bérház galambvédelmi munkálata, melynek
végeztével a település egyik
legreprezentatívabb épületén
a jövőben megoldódnak a
madárürülék miatt keletkezett problémák. A szakemberek alacsony feszültségű
vezetékkel és tüskés, hálós
rendszerrel szerelik fel az
intézményt, melyek a műemléki épület arculatát nem
változtatják meg, ugyanakkor az állatvédelmi előírásoknak is megfelelnek. A
munkákra a Jantyik Mátyás
Múzeum még a nyár folyamán nyert közel tizenegymillió forint vissza nem térítendő támogatást.

www.rutinati.hu

diákjai vettek részt. A megmérettetést a Soli Deo Gloria
Református Diákmozgalom

lommal került rá sor. A
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános

minősítést ért el. Felkészítője
Gellénné Körözsi Eszter tanárnő volt.

VITAMINOKRÓL ÁLTALÁBAN
Közeledvén az őszi-téli megfázós időszakhoz, vitaminokkal
segíthetünk szervezetünknek egészségesnek maradni.
Az ember egészségi állapota nagymértékben függ a táplálkozással a szervezetbe jutó ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok mennyiségétől és minőségétől.
A vitaminokra a szervezetnek feltétlenül szüksége van. Kis
mennyiségben ugyan, de elengedhetetlenül fontosak. A vitaminhiány számtalan problémát okoz a szervezetben. Mai táplálékunk sajnos már nem tartalmazza azt a mennyiségű vitamint,
amennyire szükségünk van, ezért ajánlatos táplálékkiegészítőket
fogyasztani. Táplálékkiegészítők vásárlása előtt alaposan tájékozódjanak a Levendula Patikában, mivel sajnos vannak olyan
készítmények forgalomban, amelyek a napi vitaminadagnak
csak kis hányadát teszik ki.
Megbízható forrásból, lehetőleg növényi kivonatból készült
vitaminokat és egyéb kiegészítőket keressenek a Patikában!
Ezeket a szervezet is sokkal jobban tudja hasznosítani.
A elkövetkező lapszámok cikkeiben az egyes vitaminok szervezetre gyakorolt hatásáról olvashatnak. Előztesen annyit, hogy a
vitaminoknak két nagy csoportja van. Vízben oldódó, vizelettel
ürülő vitalinok: C-vitamin, B1, B2, B6, B12, H, Folsav. Zsírban
oldódó vitaminok: A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin.
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

KÖSZÖNTŐ A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁRA
A családsegítő szolgálatnál
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ (köznapi a mindennapokban dolgozó
nevén a családsegítő szolgálat) szakemberek a város lakossámindig is legfontosabb elvének gáért vannak, azért, hogy a
tartotta, hogy a lakosság köny- lehetőségekhez mérten, de
nyen elérhesse a szolgáltatásait. jobbá tegyük az emberek életSzolgálatunk 20 éves múltja et. Hogy a krízishelyzetben
alatt tapasztalt, jogszabályi nemcsak a fizikai, hanem a
környezetben jártas kollégák lelki táplálék, a segítség is bizsegítik és támogatják a családo- tosítva legyen.
Köszöntsük azokat, akik
kat, egyéneket. Azokat, akik
életvezetési és mentálhigiénés csendben, alázatosan társadaltanácsokat igényelnek, amikor mi hasznosságú tevékenységét
is a családi konfliktusok már végeznek. „Ebben az életben
külső szakembert kívánnak, nem tehetünk nagy dolgokat,
amikor egyéb ügyintézésben csak kis dolgokat tehetünk
nagy szeretettel.”(Teréz anya)
van szükség információra.

Gyógyít a színjátszás
A Mentálhigiénés Egyesület
szervezésében a közelmúltban
immár 6. alkalommal találkoztak amatőr színjátszók,
ezúttal a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A Békési Mentálhigiénés Egyesület elnöke, Szűcs
Judit köszöntője után az eseményt Kádasné Öreg Julianna, a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezetője nyitotta meg.
A résztvevők Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyékből érkeztek, többségük részt
vesz művészetterápiás foglalkozásokon, amelyek gyógyító,

terápiás hatásúak, a rehabilitációjukat segíti, és az általános közérzetüket javítja, erősíti. Békés városát a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ „Derűs Színjátszó Csoportja” képviselte. Előadásuk,
a „Megalkuvó macskák” nagy
sikert aratott.
A háromtagú zsűri (Szicsek
Margit klinikai szakpszichológus, Szák Kocsis Péter mentálhigiénés szakember és Cs.
Nagy Lilla, a békési Madzagos
Amatőr Színpad alapítója,
társulatvezetője) értékelése
alapján díjakat is átadtak a
fellépőknek.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Normál belmagasságú téglaépítésű ház
rendezett udvarral, 1+2 félszobás lakásra
cserélhető második emeletig. Tel.: 30/
422-62-03 .
Építési telek eladó Békésen Bocskai u. 16.
szám alatt. Érd.: 66/645-361.
Nagykertben téliesített nyaraló eladó havi
100 ezer Ft részletfizetéssel. Jószágot,
szobabútort beszámítok. 20/800-86-71.
Egy ház eladó vagy elcserélhető. Érd.: 30/
739-62-58.
Rendőrség melletti utcában jó állapotú 2,5
szobás ház eladó. Gáz + vegyes fűtés,
ipari áram. 30/221-53-49.
Békésen padlásszobás, rendezett családi
ház két garázzsal, melléképületekkel, díszkerttel eladó. Érdeklődni: 20/886-27-81.
Ház eladó Kamuton. Érd.: 70/284-57-34.
Két utcára nyíló telek, bontásra való házrésszel eladó. Érd.: 30/395-27-63. Pacsirta u. 11.
Összkomfortos, felújított, hőszigetelt téglaház eladó a Raktár soron. Érdeklődni:
66/412-942.
Sürgősen, jó áron eladó egy régi építésű
összkomfortos családi ház. Érd.: 30/9527-364.
Kétszobás, nappalis kertes ház eladó a
Szélső utcán. Hőszigetelt, vegyes- és
gázfűtés. Érd.: 30/287-83-92.
Kétszobás, felújított, 3. emeleti lakás
eladó a Szarvasin. Érd.: 30/287-83-92.
Békéscsabán ház eladó kertes házat
beszámítok. 20/972-59-02.
Jószágtartásra alkalmas, háromszobás,
egyedis gázas, központi vízórás ház
eladó. 20/933-15-13.
Kamuton ház eladó. 20/933-15-13.
Békésen összkomfortos családi ház
eladó. 30/590-69-38.
Legelő utcában háromszobás, jószágtartásra alkalmas, betonudvaros ház
eladó. Érd.: 70/527-90-82.
Háromszobás családi ház eladó. Csempekályha és konvektoros fűtés. Központ hoz közel, 1130 m 2 telken. Tel.:
66/410-323.
Karacson, az ABC háta mögött 1+2 félszobás lakás áron alul eladó. Érd.: 20/4132-887.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Érd.: 20/886-06-50.
Kockaház eladó a Szív utca 3. alatt. 20/
55-57-837.
Lakás eladó Kőszegen, központhoz közel
a lakótelepen. 70 m2 kétszobás, amerikai
konyhás, egyedi központi fűtéssel. Érd.:
20/886-36-25.
Hajnal u. 2/1. alatti régi típusú ház eladó.
Érd.: 66/634-293.
Négyszobás kertes ház eladó. Békés,
Temesvári u. 9. Tel.: 70/527-82-68.
Kétszobás, nappalis, felújított kockaház
eladó, cserélhető. 70/36-55-789.
Kamuton 2,5 szobás, fürdőszobás ház
olcsón eladó. 70/539-09-40.
Teleky utca 20. szám alatti különbejáratú,
62 m2-es komfort nélküli kétszobás önálló házrész melléképülettel eladó. Érd.:
30/306-24-08.
A Dózsa György utca 15. szám alatt régi
típusú, kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Tel.: 66/412-070, délután.
Kossuth 1-ben, a Juhos Fotó fölött lakás
eladó. Tel.:70/214-41-44.
Tetőteres családi ház eladó, a Fürdőtől
nem messze. Tel.: 30/981-35-01, 70/93370-36.
Békés legmagasabb részén 851 m2-es
építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/32474-24.
Dánfok környékén kétszobás + nappalis
felújított ház, vegyes és gázfűtéssel,
művelhető kerttel eladó vagy cserélhető
első emeletig. Tel.: 66/417-560, este.
Vásárszélen, egyszobás, 39 m2-es, 1.
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó.
Telefon: 70/554-94-24.
2 + félszobás, gázkonvektoros, összkomfortos családi ház 817 m2 telken, kettes
garázzsal eladó. Tel.: 70/33-66-056.

Apróhirdetések
Áron alul eladó egy igényesen, teljes körűen
felújított, második emeleti, 69 m2-es, háromszobás lakás csendes környezetben, az
Ady 12-ben. Érd.: 30/606-8818.
Családi ház elcserélhető tömblakásra.
Tel.: 70/528-97-30.
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, összkomfortos, 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, nagyerkélyes,
teraszos földszinti lakás eladó vagy lakásra cserélhető frekventált helyen. Értékkülönbözettel. 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 megegyezés szerint. Érd.: 70/63-89-231.
77 m2-es üzlethelyiség az OMV kútnál
eladó 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.
Nagycsaládnak alkalmas családi ház
eladó. 70/222-10-48, 66/643-342.
INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Rosszerdőn téliesített hétvégi ház 600
ezer Ft-ért eladó. 70/597-60-61.
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.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany,
gáz bevezetve, víz az udvarban. Irányár:
3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
Kétszobás, összkomfortos ház eladó.
Békés, Mátyás király u. 20. Irányár: 4,2
millió Ft. 70/316-55-18.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátra utcában vegyes falazatú, két és fél
szobás, összkomfortos, felújításra váró
családi ház garázzsal, 5,5 millió Ft-os irányáron sürgősen eladó. Érd.: 20/234-53-62.
Sürgősen eladó a Szarvasi u. 16. IV. em. 28.
lakás. Irányár: 5,9 millió Ft. Összkonfortos,
két szoba, nagy konyha, nagy erkély, rácsos
lezárt rész. Érd.: 30/851-52-15.
Fáy utcában 3. emeleti, 1 + félszobás, 51
m2-es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával
eladó 6,3 millió Ft-ért. 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.
Budapesten a XIII. kerületben a Süllő utcában egyszobás, földszinti garzonlakás
eladó 6,6 millió Ft-ért. Érd.: 30/205-31-63.
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.
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Karacs 1B-ben 2. emeleti, nagyon szép állapotú, háromszobás lakás eladó. Irányár:
8,9 millió Ft. Tel.: 30/299-06-21.
Kétszintes családi ház Békésen, áron alul
eladó. Előkert, két terasz. Csere is érdekel, kisebbre. Irányár: 9,8 millió Ft. Érd.:
70/208-14-54., 66/412-942.

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
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: DECEMBER 9. KEDD 12 ÓRA.

KIADÓ INGATLAN

Lakás kiadó. 70/255-36-43.
Békéshez közel téliesített hétvégi ház olcsón
kiadó. Kövesút mellett, víz, villany, csempekályhával ellátva. Érd.: 20/463-25-33.

KERT
1384 m2 kert eladó a Malomasszonykertben kis kőépülettel. Ásott kút, villany
van. Érd.: Deák F. u.91. Tel.: 30/563-77-27.
Malomasszonykertben 8 kvadrát kert 3x4
méteres kis kőépülettel, fúrt kúttal eladó.
Érd.: 66/634-050.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. WC, víz, áram, tároló helyiség van.
Tel.: 66/643-045, 20/560-91-75.
1 hold föld kiadó Borosgyánban akár
hosszú távra. 70/208-14-54, 66/412-942.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Kerti kistraktor gyári fékes futó eladó. 1.3
Toyota gk. műszaki vizsgával szép állapotban eladó. Tel.: 30/452-39-38.
Utánfutó 2 év műszakival, villanymotorok,
szivattyúk, férfi kerékpár, segédmotor alkatrészek, IFA ferodorok, hajtókar, csapágyak. Tel.: 66/412-862.
Peugeot 50 cm3 újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/457-23-02.

ÁLLAT
Kissúlyú hízók és választási malacok
eladók. Tel.: 20/955-13-62.
Négy fekete süldő macska ingyen elvihető. 20/478-49-09.
Vágni való gyöngyösök és vágni való
csirkék eladók. Tel.: 30/504-07-11.
Továbbtartásra némakacsa, csirke eladó.
Csirke vágásra is. Raktár u. 24. 70/88193-00.
200 kg körüli sertés eladó. 66/634-715,
70/227-44-31.
Nagysúlyú hízó eladó. 70/539-09-40.
Választási malacok eladók. Érd.: 70/24058-71.
Különböző súlyú hízók eladók. 70/53909-40.
Kb. 120 kg-os hízó eladó. Érd.: 30/28895-17.
Puli keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
Érd.: 20/475-44-91.

TÁRSKERESÉS
54 éves özvegyasszony társat keres.
70/535-49-51.
Hosszútávra élettársat keres 40-es férfi.
Csak komoly kapcsolat! 70/626-48-87.

anyag, deszka, gerenda. Kecskehús megrendelhető. 20/472-96-58.
Eladó: 160 l hűtőszekrény, 4 db szék, régi
típusú szekrények, konyhaszekrény, sezlon. Érd.: 66/634-293.
Eladó: ebédlőbútor, konyhabútor, gáz sziesztakályha palackkal, babakocsi, gyerekbicikli
ülés, virágok műanyag cserépben, üst, ruha,
cipő. Tel.: 70/208-14-54, 66/412-942.
Kisbálás búzaszalma, 2 db akácfarönk,
derék eladó. Tel.: 70/56-18-743, 66/417-228.
Eladó egy megkímélt 3 db-ból álló szekrénysor, rekamié, heverő. 70/222-10-48,
66/643-342.
ModelHome 3150 W-os gőztisztító + vasaló eladó. Tel.: 66/634-214.
3x2 méteres használt, de jó állapotú gépi
perzsaszőnyeg, 1 x 1,3 m fa előszobafogas eladó. Cseresznye u. 24.
Lábon álló sparhert és hordozható csempekályha eladó. Lakkozott szekrénysor
eladó. 20/950-70-83.
Megkímélt állapotban lévő GÁLA gáztűzhely és 120 l fagyasztóláda eladó. 2 db
heverő eladó. 30/261-99-66.
Mikrohullámú sütő, 30 l-es, használt
6000 Ft-ért eladó. Érd.: 30/229-09-74.
Szilvacefre eladó. Békés, Tárház u. 36.
Üzenetet a postaládába kérem.
Lucfenyő eladó. 30/20-42-151.
Minőségi használt és új paplanok és
párnák eladók. 30/94-55-433.
Láncfűrész bérelhető. Érd.: 70/429-09-15.
Elektromos rokkantkocsi, BMX férfi
kerékpár, 2 db fonott hintaszék eladó.
30/590-69-38.
Eladó egy egymázsás és egy kétmázsás
káposztás hordó, 380 W-os cirkula. Érd.:
70/527-90-82.
Csicsóka nagyobb tételben is eladó.
30/66-88-978.
Takarmányborsó eladó. 70/28-63-963.
Szép, sűrű, 20 éves ezüstfenyő csúcsa
karácsonyfának leelőlegezhető. Tel.:
66/414-007, este.
8 mázsa búza eladó. 66/410-204.
Ingyen elszállítom mindenféle lomjait,
üzemképtelen dolgait, egyebeket. Tel.:
20/228-58-66.
Légpuskát vennék. Rossz, régi is érdekel.
Tel.: 20/228-58-66.
Bontásból eladó cserép, tégla, samotttégla, konvektorok, szenes kályha, mozaiklap, faanyag, ajtók, ablakok, malmi
kocsik. 20/472-96-58.
Minőségi mihálytelki fajtájú őrölt fűszerpaprika eladó 2800 Ft/kg. Érd.: Kecskeméti u. 31. Tel.: 70/218-29-68.
5,8 kW-os konvektor eladó. Érd.: 70/27962-26.
Szabályos, 2-3 méteres luc- és ezüstfenyők eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma
eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Házi őrölt fűszerpaprika termelői áron
eladó. Tel.: 30/94-55-433.

Berill 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 kedvez
kedvezô
ô áron számítjuk be
új ékszer vásárlása esetén.
Törtarany-felvásárlás a legmagasabb napi áron!
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk arany ékszerekre
kedvezô záloghitelt nyújt,
a záloghitel költsége felére csökkent!
Érdeklôdjenek kedvezô feltételeinkrôl!
Békés, Kossuth u. 4-es pavilon. Tel.: 70/21-91-898.

A Baptista Szeretetszolgálat
cipősdoboz akciójának
az idén is hivatalos
csomaggyűjtő pontja
a Békési Baptista Gyülekezet.

Szeretettel fogadunk minden „dobozba zárt szeretetet”
magánszemélyektől, családoktól, baráti társaságoktól,
iskolai osztályközösségektől.
Mindenkitől, akinek kész a szíve örömöt adni
a nélkülöző gyermekeknek, családoknak.
Elérhetőség, csomagok átvétele:
Baptista Imaház Békés, Teleky u 39.
ciposdoboz@bekesibaptista.hu • www.bekesibaptista.hu
Kapcsolattartók:
Kun János 20/88-68-043, Fajó Pál 20/77-05-331

Lapunk az interneten:
MUNKÁT KERES, AJÁNL

www.bekesiujsag.hu

Idős párnál, egyedülállónál megbízható
házaspár ház körüli munkát keres. Érd.:
30/269-04-17.

EGYÉB
Téglatörmelék ingyen elvihető. 20/32512-17.
Svájci masszázsfotel eladó, 30/514-04-68.
170/52-es új munkaruhaöltöny és 41-es
bakancs eladó. Tel: 30/655-25-15.
Eladó egy jó állapotban lévő fuvola. Érd.:
20/886-27-81.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/376-69-16.
Sportbabakocsi hibátlan, megkímélt állapotban eladó. Több fokozatban dönthető,
lábzsákkal téliesíthető. Irányár: 11 ezer Ft.
Érd.: 70/431-69-11.
Magyar hajlított vázú 28-as női bicikli, 80100 kg jófajta almacefre, kisebb javításra
szoruló asztalsparhert eladó. 30/321-35-52.
Szilvacefre eladó. 70/645-31-79.
Villannyal működő fűtőtest olcsón eladó.
70/535-49-51.
Hordozható csempekályha eladó, 73x43as. 30/325-10-32.
Ausztriából származó bontott 11 hajós jó
állapotú üvegház minden alkatrészével
együtt eladó. Kb. 1000 m2. Irányár: 3,5
millió Ft. Érd.: 30/339-59-75.
Eladó: hűtőláda, rekamié, gázpalack, 6 fotel, szobafal, ülőgarnitúra, sublót, két ágy,
ágybetét, szobafenyő. 30/739-62-58.
2 db varrógép, 400 literes hűtőláda eladó.
70/771-12-34.
Fényterápiás készlet, forró gőzzel porszívó vasalóval eladó Békéscsabán. 70/29649-14.
Nagyméretű sötétkék plüsshuzatú modern,
ágyazható ülőgarnitúra eladó. Irányár: 38
ezer Ft. Csere érdekel hízóra, elektromos
biciklire. Tel.: 70/208-14-54, 66/412-942.
Bontásból eladó: konvektorok, nyílászárók,
cserép, kúpcserép, vaskályha, tégla, fa-

Köszönjük a tavalyi
adományokat!

Gyújts egy gyertyát!
Tirolné Weigert Szilvia
mindig vidám, mosolygós,
mindenki által szeretett
óvónő volt. A Jantyik utcai
óvodában 11 éven át terelgette, nevelgette a rábízott
apróságokat. Kisgyermekként került Békésre Szarvasról, de városunkat min-

dig is magáénak érezte. Januárban lett volna 38 éves,
ha nem szól közbe a gyilkos
kór, a rák. Tragédia ez mindenképp, hiszen oly ifjú volt
még, és két kicsiny gyermek, a 7 éves Lilla s a 2 éves
Petra siratja örökre elveszett édesanyját, kit magá-

hoz szólított a Jóisten. Nem
maradt más a megtört családnak, csak az emlékek s
az emberek együttérzése.
Gyújtsunk hát egy gyertyát korán eltávozott embertársunkért, az ő emlékére, a
lelki üdvösségéért, és hogy a
család érezhesse, nincsenek
egyedül mélységes fájdalmukkal, gyászukkal!
Gugé

Dinnyés József előadó estje
Cseh Tamás mellett a legszínvonalasabb gitáros- énekes-zeneszerző, Dinnyés József
járt városunkban, könyvtárunkban, s adott előadói estet.
Dinnyés József protest song
énekesként kezdte pályafutását a
60-as évek végén, de hamarosan
régi és kortárs magyar költők
verseit kezdte megzenésíteni és
gitárkísérettel énekelni. A művész előadói estjeivel már negyvenhat éve járja az országot,

iskolákat látogat, sőt jó néhány
éve börtönmissziót is folytat.
Elmondása szerint pályája
kezdetén, 1967-ben járt először
Békésen, s utoljára sajnos elég
régen, majd húsz éve. De sok
felkérése van, sok helyre hívják,
sokan ismerik az országban.
Előadásai – mint amilyen a
békési is volt – szabályszerű irodalom órák, hiszen a reneszánsz
kortól kezdve a jelenkorig bemutatja a magyar irodalom leg-

nagyobb alakjait, a kevésbé
vagy alig ismert költőket is.
Tavaly óta ezt egy DVD segítségével is teszi (amely inkább
egy CD-ROM), amelyen több
ezer költő több ezer alkotását
teszi közzé. Ebből mutatott be
részleteket békési közönségének is, valamint dedikálva meg
lehetett vásárolni új könyvét, a
„Dinnyés József, a daltulajdonos” című kötetet.
Zsombok Imre

7

2013. december 3.

A tájsportokat
népszerűsítették

HOLLÓ IDŐ

CSUKAPERGETÉS
A 10 hónapon át, Európai
Uniós támogatásból megvalósult projekt során változatos
helyszíneken tájékozódási sportversenyek, életmódtáborok és
egészségnapok zajlottak, valamint elkészült egy 10 részes, a
tájékozódási sportokat bemutató oktatófilm-sorozat is.
Az egyesület az ország legnagyobb tájékozódási sportokkal foglalkozó egyesülete,
melynek már több mint 100
tagja van Békés megye különböző településein is, mások

mellett Békésen, Békéscsabán
és Kamuton.
– A tájékozódási sportok,
tehát a tájfutás, a tájkerékpár,
a sítájfutás és a mozgássérültek
részére kifejlesztett speciális
tájékozódási sport a trail-o
nem csak fizikai, hanem szellemi kihívást is jelentenek, így a
test mellett a szellemi képességeket is karbantartják. E
sportoknak az egészségmegőrzésben játszott szerepe vitathatatlan – mondta el lapunknak
Veres Zsolt testnevelő tanár.

Társastáncverseny zajlott
kategóriában 4. hely, haladó
standard versenyszámban 3. hely.
Reszelő Dániel – Vizsnyiczai

FOTÓ: APÁTI-NAGY LAJOS (GA-PIX FOTÓ)

Koszecz Sándornak, a kulturális központ igazgatójának a
köszöntésével vette kezdetét a

A békési Reszelő Dániel és Vizsnyiczai Petra párosa.

közelmúltban a X. Fregolina
Kupa táncverseny, amelyet hivatalosan Mucsi András, az önkormányzat kulturális-, és sportbizottsági elnöke nyitott meg.
A békési Fregolina Társastánc Klub táncosainak
eredményei: Korcsok Roland
József – Szabó Vivien Gyerek
II. haladó latin kategóriában 3.
hely, haladó standard versenyben
2. hely. Kovács Bálint – Kiss
Lejla Gyerek II. haladó latin

Petra Junior II. latin kategóriában 3. hely, Junior II. standard
számban 5. hely. Kiss László –
Prorok Muriel Fedóra Junior
II. latin kategóriában 6. hely.
Szőke Balázs – Szabó Erika
Mercédesz Junior II. standard
számban 6. hely. Török Mihály
– Bíró Veronika Felnőtt standard kategóriában 5. hely.
Szurkos Antal Ádám – Csatári
Vivien Boglárka Junior II.
latin versenyben 7. hely. Zs. I.

A kollégiumi válogatottal
játszott a Békési FC
Az elmúlt napokban nem
mindennapi labdarúgó mérkőzésre került sor a városi
Sportpályán. A Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény kollégistái és a Békési Futball Club
ifistái esti villanyfényes találkozón mérkőztek meg egymással. Minya János tanár és Bíró
Péter, a Békési FC edzője ötlete alapján hagyományteremtő
szándékkal szerveződött meg
ez a barátságos és jó színvonalú
labdarúgó-mérkőzés. A mecs-

cset végül a Békési FC ifistái 30 arányban megnyerték. Ezen
a mérkőzésen azonban nem az
eredmény számított, hanem a
mozgás, a játék szeretete és a
jó hangulat. Sportszerűségből
és küzdeni tudásból jelesre
vizsgáztak a fiúk, mind a 32en, akik pályára léptek. A két
csapat már meg is egyezett a
folytatásról: tavasszal újabb
mérkőzés következik, melyet
követően közös bográcsozást is
terveztek a srácok.

Roppant nagy divat lett az
őszi pergető horgászat. Sokan
egész évben nem is veszik elő a
pergető felszerelésüket, csak
ilyenkor. Igaz, hogy hideg van,
de akkor is: irány pecázni! A
pergetés előnye, hogy szinte
semmilyen előkészítést nem
igényel. Nem kell etetni a helyet, nem kell etetőanyagot keverni, és kevesebb időt vesz el,
mint amennyit például a nyári
pontyozás kíván. Minimális eszköztárat igényel, elég a bot, az
orsó, persze a pergetőzsinór és
egy maroknyi műcsali, horogszabadító és harapást álló előke.
Ha ezek megvannak, akkor
irány a vízpart. Véleményem
szerint a közelben lévő Élővízcsatornában és a Kettős-Körösben az utóbbi időszakban szép
számban fogható a csuka és
egyéb ragadozó hal. Sokan kérdezik tőlem, hogy melyik műcsalival lehet biztosan fogni.
Erre azért nem egyszerű a válasz, mert óriási a csalikínálat,
de beváltak a lehűlt vizeken a
lágy plasztik csalik, gumihalak,
twisterek és a hozzá illő jig fejek, nagyon jó még a körforgó
villantó és támolygó villantó is.
Használatuk igen egyszerű, hiszen fenék közelben tudjuk vezetni a csalinkat, és az ott lesben
álló csukákat be tudjuk csapni.
Hol keressük a csukákat? Elsősorban hidak lábainál, bedőlt
fák környékén, sűrűn benőtt növényzetű fenéken. Bár az utóbbi helyen nem egyszerű pergetni, mert sokszor elakad a műcsalink. Az eredményes pergetés lényege, hogy helyről helyre
vándorolva ostorozzuk a vizet,
és higgyék el, megjön a szerencsénk.
Szekerczés Sándor
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cse, Janus Pannonius (bizonyára különleges
köteteket is tartalmazó) könyvtárát hozzácsapta a sajátjához, Igazságos Mátyás király
még a címerét is belefestette. 1476, a világ
csúnyája Aragóniai Beatrixszal kötött házassága után felvette a Corvin nevet, a kódexeket pedig a hollós címerrel díszíttette. A
könyveket sötét bőrbe köttette, corvinakötésnek nevezzük ezt a megjelenést. Mátyás halála után kódexeit széthordták, a 170
„túlélő” között egyetlen magyar nyelvűt sem
találunk. Tizenkét kötetet 1877-ben kaptunk vissza II. Abdel Hamid „padisától”,
eredeti foglalatukat zöld, piros, fehér bőr- és
bársonykötésre cserélve – s hogy ő sem akart
Mátyástól lemaradni, hosszas, önmagát
dicsőítő felirattal dedikálta a könyveket.
Szilágyiné Szabó Ágnes

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 3-17. KÖZÖTT
December 3. kedd 17 óra
Amerika és Magyarország egy amerikai szemével. Alaina Kinney, Fulbright-ösztöndíjas angoltanár beszél arról, milyennek látja hazáját, és
milyennek ismerte meg Magyarországot.
Könyvtár
December 5. csütörtök 17 óra
Prorok Mihályné „Újra álmodott ünnepek”
című kiállításának megnyitója. Megtekinthető
január 14-ig.
Kulturális központ
December 7. szombat 13 óra
Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja évzáró
ebéd rendezvénye.
Nyugdíjasok Háza
December 7. szombat 18 óra
Békési FKC – Balassagyarmat bajnoki kézilabda-mérkőzés
Sportcsarnok

December 11. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal - avagy a svédek már a
spájzban vannak? Háziasszony: Szilágyiné Szabó
Ágnes tanárnő.
Könyvtár

December 11. szerda 17 óra
Baranyi Ferenc: Lónak vélt menyasszony - a Békés
Városi Színjátszó Stúdió és a Belencéres Néptáncegyüttes közös műsora. A belépés díjtalan.
Kulturális központ
December 13. péntek 14:30
Luca napi játszóház. A belépés díjtalan.
Kulturális központ
HÉTVÉGE HÉTVÉGE

Horgász
szemmel

Biztosan ismerik azt a játékot, hogy milyen foglalkozást választanánk magunknak,
ha nem ebben a korban élnénk. Én bizony
kódexmásoló szeretnék lenni, esetleg, hogy
oldjam a monotóniát, néhány miniatúrát is
festegetnék, csak úgy komótosan, ahogy a
csiga mászik. S ha már választani lehetne,
mindjárt Mátyásnak dolgoznék, de a külföldi „telephelyein”, hogy gyakoroljam a nyelvet, Bécsben vagy kivált Firenzében; a megélhetésemre nem lenne gond, hiszen a király
évi harmincháromezer aranyat költött a
Corvinákra. Bizonyára nem találta üresen a
könyvtárat uralkodása kezdetén sem, ajándékul is kapott jó néhány kötetet, nem
vonakodott azonban kevésbé úriemberre
valló módszereket is alkalmazni, például az
ellene fellépő Vitéz János érsek és unokaöcs-

HÉTVÉGE HÉTVÉGE

A közeli hetekben ért véget a Csipa Sport és
Szabadidő Egyesület „Tájékozódási sportokkal az
egészségmegőrzésért” című projektje. A solymári
székhelyű sportszervezet Békés megyében népszerűsítette a tájékozódási sportokat.

Egy nyelvet beszélünk

December 15. vasárnap 8-12 óra
Luca-napi vásár a piacon. A programból: Újvárosi óvodások Luca játéka, fafaragás-bemutató, népi játékok, lucajárás, jóságpróba, Luca-búza ültetés, hagymakalendárium készítése, férj-feleség jósló pogácsa (egy szerencsés
nyertes gyűrűt kap ajándékba), kívánságfa,
fenyőfadíszítő verseny, süteménysütő verseny.

December 16. hétfő 18 óra
Adventi játék – a Nagyváradi Táncegyüttes bemutatója. Jegyár: 700 Ft/fő.
Kulturális központ
December 17. kedd 18 óra
Szántai Lajos művészettörténész előadása: Koppány
vezér és Szent István király. Az előadás díjtalan.
Kulturális központ
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