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Békési érdekeltségű együttes
A dal című tévéműsorban
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Lapunk elé…
A Békési Újság 2014-es
évfolyama utolsó lapszámát
tartja a kezében a tisztelt
olvasó. Ezúttal is igyekszünk
beszámolni a helyi történésekről, aktuális közéleti és
kulturális témákról, továbbá
a civil- és a sportélet híreiről.
Sajnos két gyászjelentés is
helyet követelt magának
lapunk hasábjain: emlékezünk Mester Péterre és dr.
Hidvégi Dénesre.
A Békési Újság 2015-ben
először január 13-án jelenik
meg. Az új esztendőben is
számítunk figyelmükre!

IDÉN VOLT 110 ÉVES A BÉKÉSI VÁROSHÁZA.
Fotósunk, Gazsó János ezen felvételével kíván a Békési Újság minden munkatársa
a tisztelt olvasóknak békés karácsonyt, és örömteli, sikeres új esztendőt!
Lapunk legközelebb 2015. január 13-án jelenik meg.

Békésiek Gyergyóban
Idén városunk polgármestere, Izsó Gábor vezette azt a
békési delegációt, amely részt
vett legrégebbi testvértelepülésünk, a romániai Gyergyószentmiklós nagy év végi fesztiválján, a Szent Miklós
Napokon. Az ennek keretében
megtartott dísztanácsülésen a
gyergyószentmiklósi önkormányzat Izsó Gábornak Mecénás-díjat adományozott. Az
elismerés átadáskor hangsú-

lyozták, hogy a városvezető
szívügyének tekinti a kapcsolat építését, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Gyergyószentmiklós értékét és hírnevét minél többen megismerjék. Idén például testvérvárosunk lehetett térségünk nagy
gasztronómiai eseményének,
a Csabai Kolbászfesztiválnak
a vendégvárosa. Sikerükhöz a
békésiek is hozzájárultak.
Ugyanekkor utazott Gyer-

A mi elsőnk az elsők között
December 5-én adták át a Prima Primissima
díjakat Budapesten. E díj küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a
kiválóságokat, akiknek emberi tartása, értékrendje, teljesítménye, követendő lehet mindannyiunk számára. A Demján Sándor által, és
a VOSZ támogatásával 2003-ban alapított elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai művészet, tudomány, kultúra és sport fejlesztésének erősítése
egy, a mindenkori hatalomtól független kitüntető cím adományozásával, amelynek elvitathatatlan értéke van a közvélemény szemében.
A díjat 2013-tól kezdve Csányi Sándor és az
OTP Bank finanszírozza és gondozza tovább.
Az elismerés társadalomformálásban betöltött szerepe ma fontosabb, mint valaha, hiszen
felgyorsult világunkban nehéz biztos értékpontot találni. A díj eddigi tíz éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmikulturális életben, napjainkra már a jelöltté
válás is elismerésnek számít.
Városunk díszpolgárának, a Magyar Kultúra
Lovagjának, Csuta Györgynek a jelöltségnél
több jutott. Ő lett a megyei képzőművészeti
kategória Prima díjasa. Isten éltesse őt, Békés
büszke lehet rá! Kívánjuk, hogy jósként is meg-

Csuta György Békés megye egyik Prima díjasa
2014-ben.

állja a helyét, hiszen tréfás köszöntőjében
elmondta: nagy reménységgel néz a 2015. év
elejébe, hiszen az utóbbi évek sorozatos sikereinek a folytatását várja. Úgy legyen, igaza
legyen. Ő is, mint a mi elsőnk az elsők között,
és mi is, szeretett városunk egyszerű polgárai
megérdemelnénk a jónak sorozatos hozzánk
látogatását a sok szűk évtized után.
A békéscsabai díjátadón jó volt békésinek
lenni, hiszen Nagy Lajos cukrászmester és
Zoltán meg Lajos fia is elismerést kapott: a
„Kiváló Mesterek és Vállalkozók” címet vehették át. A támogatók között pedig ott volt egy
régebbi díjazott: Barkász Sándor és cége, a
Békés Drén Kft.
P. T.

gyóba a Szent Anna Gyermekotthon megsegítését évek
óta folytató, Öreg Gábor
nevével fémjelzett civil közösség is. Őket Böjte Csaba hívta
meg disznótorra egyfajta viszonzásképpen a már több
ízben megtartott nyári jótékony célú kenyérünnep megszervezéséért, melynek kedvezményezettjei a Szent Anna
Gyermekotthon lakói.
Folytatás a 3. oldalon

közé, így a január 24-től induló élő tévéshow valamelyik
adásában biztosan szerepelni
fognak. Négy zsűritag és a
közönség fog dönteni a középdöntőbe jutásukról. (Lehet
izzítani az okostelefonokat!)
Mindeközben a zenekar
részt vesz Magyarország első
Django Fesztiválján. Ennek
egyik jelentős állomása lesz
január 20-án, amikor a Művészetek Palotájában adnak
koncertet a Budafoki Dohná nyi Zenekarral, Hajós
Andrással, Micheller Myrtillel, Szirtes Edina Mókussal

A Pankastic! zenekar „Kicsi
a világ, de nagy világ” című
számával nevezett A dal című
műsorba, amely az Eurovíziós
Dalfesztivál magyar előválogatója. Bejutottak a legjobb 30

és a Tcha Badjo, autentikus
django swing zenekarral
együtt. Bé késen is lesz a
Pancastic!-nak ingyenes fellépése január 23-án, a kulturális központban.

Rendhagyó Mikulás
Böjte Csaba meséli: „Soksok évvel ezelőtt egy nagyon
szegény kis putrihoz hívtak,
egy párhónapos babát elhagyott egy maga is még csak
gyerek, utcára tévedt édesanya.
Most is látom, ahogyan az ágy
szélén egy kemény, szemétből
kivett perzsaszőnyeg darabba
csavarva ott feküdt a kisgyerek.
Felvettem és szinte most is
érzem a kis átfagyott, reszkető
és mégis pihe-puha testecskét,
ahogyan félve kezembe hajtja
már sokat látott fejecskéjét!
Szelíden megfogta a hüvelykujjamat és éreztem, hogy ezt a
kezet nem engedhetem el!
Évek teltek, a jó szándékú
támogatóktól pénzt koldultam,
társakat szereztem, és a gyermek felnőtt. Egy vasárnapi
szentmisén egyszer csak ő jött
ki, hogy felolvassa szépen az
Isten igéjét! Ültem a papi székben és potyogtak a könnyeim,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A baloldali
ellenzék.

A Pankastic! zenekar ez év
nyarán alakult azzal a célkitűzéssel, hogy új, és igényes popzenei stílust teremtsenek
akusztikus hangszerekkel. A
műfaj sajátos, a zenekar által
kitalált neve django-pop. A
különleges hangzásvilágot
erősíti a cimbalom, a klarinét
és a manouche gitár. Menedzsere és énekese a békési
Pálmai Panna, tagjai: Csurkulya József cimbalom, Seres
Vilmos klarinét, Horváth
Márk gitár, Kardos Dániel
gitár, Lombos Pál bőgő/zenekarvezető.

A KÉSZ rendezvényén is járt idén a Mikulás.

munkánk gyümölcse ott volt a
szemem előtt, és mégsem jött,
hogy higgyem, hogy összefogásból, szolidaritásból ilyen
szép, ügyes élet fakadt! Sokféle
örömöt tartogat számunkra az
Isten, de egyik legszebb öröm,
a bölcsen megálmodott és
kemény munkával létrehozott,
alkotásunkban való gyönyörködés öröme!”

Apáti Nagy Lajos - ki alapszakmáján túl a fényképezésnek hódol egyre profibb szinten - eljött velünk a szalontai
Böjte atya-féle szeretetházba,
de fotó egy sem készült. Elő
sem vette a gépét. Máskor a
művészete szülte alkotásai láttán jelenik meg arcán a sikeres
munka öröme.
Folytatás az 5. oldalon
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A VOLT HUNYADI TÉRI ISKOLA
„Tudod, a gyökerek nem látszanak, de Zsófia, Becsei Józsefné, Hegyesiné Szűcs
Magdolna, Köpéné Takács Eszter, Bíró
azért azok tartják a fát” / Görög mondás/
A körgáton kívül található egykori iskola Attiláné, Szűcs Lajosné, Deákné Domonkos
Júlia, Izsó Gábor
1930-ban épült. A
testnevelést taníkülterületi iskolák
tott, Borosné Korközül utoljára itt,
csok Eszter, Gregus
Hunyadi
téren
Mária, Bondárné
szűnt meg a tanítás,
Takács Jutka, Szabó
pont 10 éve, 2004Ágnes, Puskás Káben. A sarki épület
roly, Izsó Hunor,
négy tanteremmel
Vargáné Tuska Aniépült. Sőt az iskola
ta, Budainé Baji
mellé, közel a körIbolya, végül Bíró
gát vizéhez szolgáGyörgyöt, e cikksolati lakást is építetrozat szerzőjét azért
tek, eredetileg a
írom le, mert ő volt
hivatalsegédek réaz utolsó néptanító ,
szére, akik az iskoaki itt nevelte-oklát takarították és
tatta az erre lakó
fűtötték. Az iskola
gyerekeket.
községi iskolaként
Ebben a külvároműködött a két visi iskolában tanulta
lágháború között.
Szabó László tanító Az utolsó osztály a Hunyadi téri iskolában 2004-ben, a betűvetést többek
Czvetkó
urat a község lovas- Középen Bíró György néptanító, a lámpás. Lent között
Sándor színművész,
hintójával hozták ki golyós számológép.
ide naponta tanítani. Ternei Magda tanító- Dr. Szatmári Imre régész, Csonka Margit, a
nő az 1930-as években viszont gyalog járt ki kiváló matematikus, Papné Somlyai Csilla
tanítani a Rózsa utcai házából Hunyadi matematika-fizika szakos gimnáziumi
térre, ami fél óra gyalogutat jelent. A hábo- tanár, Pocsai Izabella angoltanár, Surman
rú után Inczédi Lászlóné, Hévízi Lászlóné és László költő, Borosné Korcsok Eszter taníBíró Attila tanítóskodott itt. Bíró Attila tónő, Gudovics Éva, a Kossuth Rádió beközismert volt jóságáról, ember- és gyer- mondója és hírszerkesztője, sok kiváló szakmekszeretetéről. Például később, amikor munkás és mester. Iskolatörténeti érdekesmár napközis nevelőként dolgozott itt, ebéd ség, hogy az 1970-es évek elején az írniután előfordult, hogy a gyermekeket meg- olvasni nem tudó felnőttek részére is indult
hívta fagyizni a saját költségén. A gyermek- esti iskola, az analfabéta tanfolyamot az
ek meg annyira szerették derűs egyéniségét, itteni néptanítók vezették. Valóban lámpáhogy amikor az egyik kolléganője bejelen- sok voltak ők. Az iskola sokáig a 3. számú
tette az osztályának, hogy holnap Attila Általános Iskola, majd a Dr. Hepp Ferenc
bácsi jön be helyettesíteni, mert ő nem lesz Általános Iskola részeként működött.
itt, alig tudta befejezni a mondatot, mert a Jelenleg a Szent Lázár Alapítvány Foglalgyerekek hatalmas üdvrivalgásban törtek ki koztató műhelyei vannak itt.
Tehát az iskolában 1930-tól 2004-ig folyt
e név hallatán, voltak, akik a padot verték
örömükben. Az itt tanítók névsora: Köpe a gyermekek nevelése-oktatása. Az erre való
Mátyás és felesége, Csontos Sándorné, Nagy utalást az utcai homlokzatra elhelyezett
Györgyné, Erdei Ferencné /ő tanított itt a emléktábla jelezhetné. A volt Hunyadi téri
legtöbb évig/, Szabó Erzsébet, Jenei Béláné, iskola épülete kultúrtörténeti okok miatt is
Kölcsey Szabolcsné, Szekeres Magdolna, védelmet érdemel.
Bíró György, városvédő
Pataki Lászlóné, Szűcs Attiláné Luca, Mucsi

A névnapok ünneplése
Sok jelzővel illetik a magyarokat, többek nálunk külön szokása van. Békésen is tartják
közt azzal is, hogy mulatós. Nem hiába. azt a szép szokást.
Tudták olvasóink például, hogy a születésnap
A névnapok nagy része a szentek egyházi
mellett lassan már csak a magyarok tartják ünnepnapján alapul. Egyes nevekhez verses
„komolyan” a névnapot? Pedig így van. Más gyűjtemények és névnapi köszöntők, rigmunemzetek – a lengyeleket kisok, tréfás szólások, kifejezévéve – nem szentelnek egy
sek, szokások, időjóslások is
plusz napot kikapcsolódásra,
kapcsolódnak. A békésiek is
felköszöntésre, és főleg nem
hagyományosan felköszöntik a
vezetik naptár szerint, hogy
családtagjaikat, munkatársaimelyik névnek van az ünnepkat, ismerőseiket névnapjunapja. A csehek, lengyelek,
kon, és meg is ajándékozzák
oroszok, románok, szlovákok,
egymást. A nőket általában
a skandináv és a balti orszávirággal, a férfiakat egy üveg
gok lakói tartják még valamennyire ezt a szo- jófajta itókával. Habár Magyarországon valakást, de nyugaton egyre inkább kimegy a mennyi adható utónevet a Magyar
divatból. Magyarországon élő, szép szokás Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
tehát a névnap megünneplése a születésnap Intézetének kell engedélyeznie, a névnapok
mellett. Általában egy, néha két főbb névnap kijelölésére nincs központi szerv, vagyis
van egy napon, és több olyan, melyeket csak tulajdonképpen a naptárban lévő névnapok
a részletesebb naptárak jelölnek. Szökőévben nem hivatalosak. Arról, hogy egy új névnek
február 24-ével betoldanak egy úgynevezett mikor legyen a napja, a naptárkészítők, pélszökőnapot, ilyenkor ezen a napon nem dául az egyházak döntenek, annak okán, hogy
ünneplünk semmilyen névnapot. A névnapi a névnapok eredetileg is valamilyen szent
figyelmességek, felköszöntések mindenkinek ünnepéhez kötődtek. Békésen érdemes volna
jól esnek. Talán apróság ez, de nemzetünk megvizsgálni, hogy a régi hagyományos
ennyivel is gazdagabb, és büszkék lehetünk nevek mellett melyek azok az új, divatos
arra, hogy a figyelmességnek, egymásra nevek, melyek jellemzőekké váltak a régi
figyelésnek, na meg a jó pohár névnapi pálin- Pöszik, Juliannák, Böbék, Máriák, Pisták,
kának, bornak, finom falatnak, süteménynek Lászlók, Jánosok mellett.

In memoriam Dr. Hidvégi Dénes

gatónak számított, lemezt
hallgatott, hegedült és rengeteget olvasott. Művelt, olvasott emberként ismerték.
Vegetáriánus volt, de a jó
bort maga szabta szűk mértékkel fogyasztotta. Szeretett
utazni. A régi időkben,
ahogy lehetett: háromévente

nyugatra, a köztes években a
szocialista országokba. Kedvelte a macskákat, a virágokat, tulipánjai mindig ott
virítottak a Rózsa utcai háza
előtt. A város boltjainak, a
piacnak, a Patyolatnak rendszeres kuncsaftja volt. Mindig jól öltözött. Jellegzetes
„felöltői”, ballonkabátja, bevásárló és aktatáskája, sapkája, kalapja hiányozni fog
Békés utcáiról. Nagy munkabírású szakemberként vált ismertté. A munkatársai szerették, pedig keveset beszélt
ma gá ról, zárkózott volt,
mond hatni, neveltetésének
megfelelően szerényen meghúzódott az árnyékban. Mégis, személyiségét élete végéig tartás és csendes határozottság jellemezte.

Összefogásból jutott ajándék
Nyolcvannál is több hátrányos sorsú gyermeknek készített cipős doboznyi ajándékot a Szent Lázár Alapítvány az,,Én is tudok segíteni” adománygyűjtésből. Az
ajándékátadásra december
10-én került sor a kulturális
központban egy jó hangulatú zenés ünnepségen. A jó
hangulatról Uhrinné Sebesi
Melinda és Csiaki Mihály
gondoskodott gyermekdalok
előadásával.
Nem csak a gyerekek, hanem szüleik is kaptak ajándékot: minden meghívott család

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG.

A napokban kísértük utolsó útjára városunk köztiszteletnek örvendő polgárát, Dr.
Hid végi Dénest. 1927-ben
született Békésen, szegény
családban. Édesapja tanító és
ének-zene tanárként dolgozott, az Iskola utcai szolgálati lakásban éltek. Tőle tanult
hegedülni, komolyzene rajongó maradt mindig. 1950ben szerzett jogdoktori oklevelet Budapesten, majd ezt
követően kizárólag Bé kés
megyében tevékenykedett 70
éves koráig. A Békési Járásbí rósá gon három ízben is
dolgozott, legutoljára már,
mint járásbíró 1992-97 között. Munkahelyén, de magánéletében is a rendet szerette. Sohasem alapított családot. Rendszeres moziláto-

A gyerekek versért, énekést külön ajándékot kaptak.

átvehetett egy élelmiszereket
tartalmazó csomagot.
Az adománygyűjtést tá mogatta: Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ, TESCO
Bé késcsaba, DM Békés,
FESS Rothschild Használt
Ruhaház, X-EM Békés, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola alsós és felsős osztályai,
a Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsós
osztályai, Kovács Istvánné,
Berczi Jánosné, Nagy Lajos
cukrászmester, Sós Antalné,
Kis Imréné, Uhrinné Sebesi
Melinda.
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Gyógyszertári
ügyeleti rend
DECEMBER 13-20.
Levendula Patika (Csabai u.)
DECEMBER 20-27.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
DEC. 27-JANUÁR 3.
Turul Patika (Piac tér)
JANUÁR 3-10.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
JANUÁR 10-17.
Levendula Patika (Csabai u.)

A végső kérdésekre
keresték a választ
A közeli hetekben Békésen
rendezte meg a Keresztyén
Vezetők és Üzletemberek
Társasága (KEVE) az úgynevezett Trinity Fórumot. Ez a rendezvény lényegében egy értelmiségieknek szervezett kerekasztal-beszélgetés, amelynek
résztvevői mély és lényeges kérdésekről, a végső igazságról, az
élet értelméről beszélgetnek

egymással filozofikus, szépirodalmi és bibliai szövegek alapján. A Trinity Fórum gondolata
az Egyesült Államokban született meg. Magyarországon az
elmúlt évtizedben 21 ilyet tartottak. Párját ritkítja, hogy
vidékre helyezik ki a fórumot,
így most Békésre – mondta el
lapunknak a városunkhoz
kötődő, és a lapunkat kiadó

Családért Alapítványt is megalapító H. Kovács Judit, aki a
KEVE Társaság elnöki feladatait másfél éve látja el. A fórum
résztvevői is nagyobb részt
helyiek voltak, de más megyei
településekről is érkeztek
érdeklődők. Az egész napon át
zajló fórumon igen élénk diskurzus alakult ki a be- és elfogadás szellemében.
Sz. K.

A gyógyszertári ügyelet
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig;
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra
valamint 17-18 óra között
vehető igénybe.
Orvosi ügyelet a Kossuth utca
16. szám alatt (a volt Tüdőgondozó épületében) érhető el.
Telefon: 66/414-514

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságkötés: nem
történt.
Elhunytak: Wágner
Ádámné Molnár Eszter
(76 évesen), Adamik Julianna (79), Deák Lászlóné
(82), Knyihár Márton
(86), Vas János (85), Andor László (59), Csizmadia
János (68, Bélmegyer),
özv. Szántó Gáborné Varga Anna (74), dr. Hidvégi
Dénes (87), Futaki János
(83), Szász István (92),
Baukó József (68), özv.
Fekete Istvánné Bottó Erzsébet (88), Kovács Gábor (81, Bélmegyer), Szabó Gyula (67), Andor István Imre (71, Kamut),
Mester Péter (65).
Nyugodjanak békében!

Békésiek
Gyergyóban
Folytatás a címoldalról
A hatfős küldöttség részt
vett a Szent Miklós Napok
gasztronómiai versenyében is.
Molnár István hideg libasültje
lilakáposztával és libazsírban
sütött tepsis pityókával különdíjat kapott. Természetesen
idén nem mentek a békésiek
üres kézzel. Csomagjukba ezúttal szaloncukor, csokoládé,
továbbá tisztálkodó szer és
más hasznos apróság is került.
A Csapó Pékség több ládányi
péksüteménnyel igyekezett
gazdagabbá tenni a gyergyói
gyerekek ünnepvárását. Sz. K.

Megemlékezés
Mester Péter, a tanár nemcsak szerette a tanítványait,
tisztelte is őket. Embert faragni belőlük, erre törekedett,
ezért követelt és késztetett
együttműködésre. Érzelmileg
nagyon közel állt diákjaihoz akik döntő többségben vidékünk földművelő világából
érkeztek – hiszen ő is első
generációs értelmiségiként földet művelő parasztpolgár családból származott. Történelem órái élményszámba
mentek, elvarázsolta még az
ellenálló lelkeket is. Kivételes
képessége volt a bámulatos
névmemóriája – egyáltalán a
memóriája –, ismerte és számon tartotta tanítványainak
családi körülményeit. Ő valójában megvalósította az egyéni
bánásmódot. Nevelési céljai
eléréséhez megteremtette a
kölcsönös bizalom légkörét,
sőt, ha úgy ítélte meg, még
konspirált is bonyolult lelkületű kamaszaival. Mindezért
tanítványai tisztelték és szerették. Szenvedéllyel szolgálta a
mezőgazdasági szakképzést
negyedszázadon át. Kiemelkedett oktatásszervező készsége, stratégiai kreativitása a
szakképzési rendszer korszerűsítésére. A tehetséggondozás, a
szakmai országos tanulmányi
versenyekre való felkészítés is

kedves kötelezettségeihez tartozott. Sok tanítványa került a
legjobbak közé. A megye iskoláival jó kapcsolatokat tartott
fenn, így mindig nagy létszámú osztályokkal indultak a
tanévek. Sokat tett azért, hogy
az iskola a városi kulturális és
sportélet részesévé váljon.
Mester Péter, a lokálpatrióta nemcsak szerette városát,
tisztelte is. A Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület
alapító tagjaként 25 éven át,
annak elnökeként haláláig
maradandót alkotott. Alig van
a városban emléktábla,
amelyhez ne kötődne személyes közreműködése, ahogyan
valamennyi kopjafa – a város
múltjának kitüntetett történelmi pontjain – általa jelent
meg. Tevékenységét a város
önkormányzata „Békés Városért” kitüntetéssel ismerte el,
és a Nefelejcs Egyesület is

díjazta. Nélküle Magyarittabé
sem lenne Békés testvértelepülése, de Gyergyószentmiklósra is szívesen látogatott el.
Ha lehetett, terveibe bevont
más civil szervezeteket és
egyesületeket, alapítványokat
is. Így született többek között
a Wass Albert-, a Kálvin-szobor, a kettős kereszt. De a
Kossuth- és Széchenyi-szobor
is hozzá kötődik.
Mester Péter, Békés polgári
önkormányzatának jobbkeze
nemcsak szerette a tiszta
közéletet, tisztelte is. Utóbbi
időben egyre markánsabban
vállalta meggyőződését a nyílt
színen is. Bizottsági tagként
megfontolt véleményére mindig számítani lehetett.
Mester Péter, a népművelő
nemcsak szerette nemzetét,
de tisztelte is. Választott
pályáján – igazi népművelőként – elkötelezett tanítómester volt. Nyugdíjba igen, de
nyugalomba nem vonult,
halála napjáig dolgozott.
Helytörténeti kutatómunkája
közismert volt, kiadványok
őrzik a feltárt értékeket.
Családja mellett emlékét
megőrzi a Békés város hálás
lakossága is.
Mester Pétert december 17én 13 órakor a Rózsa temetőben
helyezik végső nyugalomra.

Je g y z e t

Arizona haragja
Pálmai
Tamás

Két emberrel gyűlt meg a
bajunk az utóbbi időkben.
Helyesebben nekik velünk.
Hogy kikről beszélek? Hát
Goodfriend és McCain urakról. Mindketten arizonaiak,
amerikaiak. És egyiküknek
sem tetszünk. Kik is ők, és
mi tudunk Arizonáról?
Arizona az Amerikai
Egyesült Államok 48. tagállama. Jórészt sivatagi éghajlatú, de északi része hideg,
legnagyobb városa, fővárosa
Phoenix. Területe háromszoros a miénknek, de lakossága 4 millióval kevesebb.
Az őslakos navajo indiánokra spanyol hódítók bukkantak rá, majd amerikanizált
utódaik mindent megtettek
asszimilációjukért. Ma a
törzs nehéz körülmények
között küzd fennmaradásért. Az emigránsok száma
nagy most is. A lakosság
megoszlása 59%-a fehér,
4%-a afroamerikai, 29%-a
spanyol. A teljes lakosság
21%-a mexikói. Lakosságának a vallás szerinti megoszlása: római katolikus
25%, evangélikus 23%, más
protestáns 15%, nem vallásos 22%, mormon 4%. L.
Ron Hubbard, a szcientológia megalapítója itt élt, így
Arizonát tartják a szcientológia szülőföldjének.
André Goodfriend 2013
óta követtanácsos Budapesten. Ezelőtt Szíriában főkonzul volt. Az USA külügyi
szolgálatának főtisztviselője,
minisztertanácsos. Külügyminisztériumi
karrierjét
1987-ben kezdte, amikor politikai munkatárs-ként dolgozott Tel Avivban, Izraelben 1990 júliusáig. New
Delhiben,
Moszkvában,
Washingtonban, Londonban
is dolgozott. Kiemelkedő
külszolgálati tevékenységéért kitüntették. Arizonában
nevelkedett, itt végzett
egyetemet, de mesterfokozatot a jeruzsálemi Héber
Egyetemen szerzett. Tanult
magyarul, héberül, franciául, görögül, spanyolul, hindiül, arabul és jiddisül.
John McCain Arizona
szenátora, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus elnökjelöltje volt. A
Haditengerészeti Akadémiára járt, harci repülőgépeken lett pilóta. Részt vett
a vietnami háborúban, gé-

pét lelőtték, súlyosan megsebesült. Túlélt öt és fél
évet hadifogságban, többször megkínozták. 1982ben Arizonában a Képviselőház, majd sorozatosan a
Szenátus tagjának választották. Különcségéről vált
ismertté.
Goodfrien úr „érdekes”
(értsd az országot konkrét
bizonyítékok nélkül „minősítő”) megnyilvánulásaival
kapcsolatban miniszterelnökünk kifejtette, hogy
azonnal jogi útra kell terelni a vitát, „élni kell a lehetőséggel, hogy ebből a
ködös és zűrös hablatyolásból az egész ügy végre a jog
tiszta mezejére és tiszta
nyelvezetébe került át.”
Erről beszélt is Vida Ildikóval, a NAV elnökével.
„Úgy fogunk majd eljárni,
ahogy egy nemzeti függetlenségére büszke országnak
el kell járnia”. McCain szerint Magyarország egy
„nagyon fontos ország, ahol
rossz dolgok történnek”.
Azt mondta: „Egy nemzet
annak a határára került,
hogy feladja a szuverenitását egy újfasiszta diktátornak (értsd Orbán Viktor),
aki ágyba bújik Vlagyimir
Putyinnal.” A kormányfő
szerint a mondatok a gazdájukat minősítik. Meglátása szerint Magyarország
nemzeti függetlensége áll
támadás alatt, neki pedig
az a legfontosabb feladata,
hogy az ország függetlenségét megvédje. „Nem vagyunk hajlandóak arra, én
személy szerint sem, hogy
valamelyik idegen külföldi
állam megbízásából legyek
alkirály Magyarországon.
Ez nem tetszik azoknak,
akik eddig haszonélvezői
voltak annak – 2010 előtti
időkről beszélek –, hogy
Magyarország nem volt
független állam, lehetett
nyerészkedni a magyarokon.” Bayer Zsolt nyílt levelet intézett John McCainnek és a szokott nyers stílusában ezt írta: „Ön az igazi
becsületes, együgyű, háborús plakátra való, kőbunkó
amerikai.”
Hát így állunk ma, 2014
decemberében. Nem nyert
választást az „átöltözött”
álbal gárda, hatalom kellene, s mert itthon szétestek,
külföldről importálnák a
mai kormányt szétverni
akaró erőket. Nem hibátlan
az általunk választott kormánycsapat sem, de mindennek van határa. A hazaárulók pofátlanságának is.
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Adomány két családnak

A nemzeti függetlenség békeidőben három dolgot
jelent: energia-, pénzügyi és kereskedelmi függetlenséget
- mondta Orbán Viktor miniszterelnök. John McCain
amerikai szenátor kijelentései Magyarország nemzeti
függetlensége elleni támadás. „Úgy fogunk majd eljárni,
ahogy egy nemzeti függetlenségére büszke országnak el
kell járnia.” A Déli Áramlat lehetősége elment, de a Magyarország és Azerbajdzsán közötti stratégiai megállapodás él. A jövőben egy-egy ország versenyképességét a
korábbinál sokkal jobban határozza majd meg, hogy
milyen árú energiát tud biztosítani a gazdaságnak. A
magyar rezsicsökkentést újra meg kell majd védeni az
esedékes brüsszeli miniszterelnöki csúcstalálkozón.
Orbán Viktor a vasárnapi pihenőnapról is szólt: „Fontos,
hogy senkit ne lehessen vasárnap dolgoztatni”. A törvény nem üzletek bezárásáról szól. Az ország akkor
halad a nemzeti függetlenség felé, ha a bankrendszer
legalább 50 %-a nemzeti tulajdonban van. A Budapest
Bank megvételével a magyar tulajdon jóval 50 % fölé
ment. A jövő évi költségvetés elemi erejű bizonyíték
arra, hogy a nemzeti függetlenség nemcsak jó, hanem
gazdasági értelemben hasznos, és a teljes foglalkoztatottság akár korábban is megvalósulhat, mint azt tervezték.

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

Szokásainak megfelelően idén is kellemes hangulatú összejövetellel
zárta az évet a Más-Kép
Egyesület. A szervezet a
jótékonysági estjén két
családnak adott át adományt.
Farkas Mihály, az idén 10
esztendős egyesület elnöke elmondta, hogy a Varga család
félárván maradt gyermekeinek, valamint a súlyosan és
tartósan megbetegedett tizenéves Lídiának szeretnék a maguk eszközeivel szebbé és gazdagabbá tenni az adventet és
a karácsonyt. Az anyagi támogatást ezen az estén adták
át a két családnak.
A 11 fővel megalakított
Más-Kép Egyesület tagdíjakból, önkormányzati támogatásból, vállalkozók körében
folytatott „kalapozásokból”,
továbbá
magánszemélyek

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ

„Földi létünk talán egyik legfontosabb célja, hogy ünnepet
szervezhessünk magunknak, és egymásnak. Életünk apróbb
győzelmeit közösen, együtt kell megünnepelnünk. Az ünnepek erősítik hitünket, összetartozásunkat, közösségünket. S ha
valaki nem hiszi, milyen sok jó ember van ezen a földön, akkor
ő maga tegyen valami jót, és meglátja, mennyien fognak melléállni. Mert mi az ember célja a földön? Az, hogy a semmiből
felnőve Istennel egy asztalhoz ülhessen. A nemlétből a lét felé,
a teljesség felé haladjon. Az életben a nehézségek nem a
gonosztól valók. Van, hogy azokat megoldva többek, gazdagabbak leszünk. Nem lehet az ügyességet, a bölcsességet, az
élettapasztalatot megvenni, vagy megörökölni, ezen keresztül
kell menni. Ha Isten meg is enged nehézségeket az életünkben,
nem összeroppantani akar minket, hanem azt szeretné, hogy,
ezáltal többek legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus hozhatott
volna karácsonyra egy csomó mennyei kütyüt, vagy kiutalhatott volna rengeteg fürjet, mannát, de olyan szép, hogy ő önmagát adta ajándékul. Az volna jó, ha mi magunk lennénk egymás számára az ajándék: jelenlétünk, szavunk, gondolataink.
Legyünk gyógyír, Isten áldása, simogatása a másik ember számára!” (Böjte Csaba)
Összeállította: Pálmai Tamás

Két csocsóasztalt kapott az Eötvös iskola.

adományaiból fejti ki jótékonyságát a szeretet és az elfogadás jegyében. Az egyesület roma és nem roma tagokat
egyaránt tömörít, az adományokat is kizárólag rászorultsági alapon juttatják el az
adott évben valamilyen sors-

csapást átélt polgártársaiknak – mondta el apunknak
Farkas Mihály.
Az esten a Reményhír Intézmény Eötvös iskolájának
néhány ötödikes tanulója is
fellépett, és szintén ők valamint Vári Lászlóné tagiskola-

BEFEJEZŐDÖTT A „HATÁRTALAN VILÁG” PÁLYÁZAT
Határon átnyúló pályázattal Békés és Hajdú-Bihar megyében 78, a romániai Bihor megyében 26 kilométer szélessávú üvegszálas optikai hálózat
épült az elmúlt időben. A Békési Kistérségi Társulás „Boundless World Határtalan Világ” HURO/1101/002/1.2.1. azonosítójú projektje záró rendezvényét december 12-én Békésen tartották.
Az ünnepségen Izsó Gábor,
mint a főpályázó Békési Kistérségi Társulás elnöke elmondta, hogy a kiépített rendszer nagyon korszerű, az adatjelek
benne fénysebességgel közlekednek. A beruházás az érintett
települések (Magyarországon
Vésztő, Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Körösszegapáti,
Berekböszörmény), valamint a főpályázó
A záró ünnepségen az ilyenkor szokásos szalagátvágás he- Békési Kistérségi Társulás jól ki
lyett szimbolikus összeköttetés létesült a magyar és a román oldali kábelhálózat között. A felvételen Izsó Gábor és tudja majd használni bérbeadásBátori Géza.
sal vagy saját intézményeikben.
Az elkészült rendszeren keresztül elérhető lesz a szokásos internet+tévé+telefon
szolgáltatás, valamint például rendkívül gyors levelező szolgáltatás, a Nemzeti
Távközlési Gerinc szolgáltatás a közigazgatás részére, közterület felügyeleti zárt térfigyelő rendszer a közbiztonság fokozása érdekében, rendőrségi térfigyelő rendszer –
emelte ki a kistérségi társulás elnöke. Izsó Gábor elmondta még, hogy a pályázat
átlépte a határt, így a Dél-Alföldről könnyebb lesz a kulturális és gazdasági kapcsolattartás a romániai, elsősorban magyarok lakta településekkel.
Az 1041524 euró összköltségű pályázatból román oldalon Bors, Kisszántó,
Nagyszántó, Bihar, Hegyközcsatár, Hegyközkovácsi településeken építették ki az
optikai hálózatot. Ezek nevében Bátori Géza, Bors község polgármestere annak a
reményének adott hangot, hogy a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program a későbbiekben is ilyen, vagyongyarapodást eredményező pályázatokra nyújt majd lehetőséget.
Czapp Zsuzsa, a Békési Kistérségi Társulás pályázati referense a számadatokból
kiemelte: a 2013. január elsején indult projektben magyar oldalon összesen 36800
munkaórát teljesítettek, 23 intézmény csatlakozott máris a rendszerhez, amely
összességében több tízezer embert ér el.
Schulz György, a kivitelező PolarNet Kft. ügyvezető igazgatója azt tartotta legfontosabbnak, hogy az ilyen jellegű rendszerek élettartama minimálisan 30 év, átviteli kapacitása pedig szinte végtelen.
Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

vezető vehették át jelképesen
azt a két csocsóasztalt,
melyekkel az egyesület megajándékozta az iskolát.
A Kira vendéglőbe szervezett évbúcsúztató est zenés
falatozással ért véget.
Szegfű Katalin

Jó hangulatú
Karácsonyvárás
a Nők Klubjában
Huszonkettedik évét zárta
a napokban a kulturális központ égisze alatt működő
Nők Klubja. A hölgyek a
klubban kéthetente szerdán
találkoznak egymással és az
idő ilyenkor gyorsan, valamint
hasznosan telik. Sokszor a
klubvezető, Kállai Jenőné
Marika néni készül megbeszélnivalóval, máskor kimozdulnak a négy fal közül. Idén
például meglátogatták az
átalakított, felújított oktatási
intézményeket, az Ótemető
utcai óvoda és a református
általános iskola Rákóczi utcai
épületét. Gyakran hívnak
továbbá vendégelőadót, például a rendőrség, a polgárőrség képviselőjét, orvost,
gyógyszerészt, kertészt, hogy
bűnmegelőzési, életmóddal
összefüggő, egészség-megelőzési, kertészeti témákban
hasznos tanácsokat adjanak.
A klubnapokat fejtörők, vetélkedők és – nőkről, háziaszszonyokról lévén szó – receptcsere is gazdagítja. Csak a
politikai és a pletyka van
kizárva – mesélték a Békési
Újságnak a klubtagok.
A mintegy húszfős tagság
nagy része hosszabb ideje jár
ide és körükben a szeretetteli
kötődés kézzel tapintható.
Az idei évzáró süteménytea esten december 10-én a
téli fűszerek „kerültek terítékre”, tapasztalataikat is megosztották egymással. A beszélgetés a karácsonyt megidézően feldíszített asztalok mellett
folyt.
Sz. K.
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A hit ereje

– Ön egy mérnőkember.
Pontosan mit is csinál?
– Villamosmérnök vagyok
egy családi vállalkozásban. A
cég neve: Alternavil Kft.
Gyakorlatilag a feleségem rajzol és intézi a cég ügyeit, a
fiam pedig – aki környezetmérnök, de a szakmájában
nem tudott elhelyezkedni –
mérnökgyakornokként dolgozik a vállalkozásban. Én azok
közé a szerencsés emberek
közé tartozom, akiknek a szakmájuk a hobbijuk. Egyik általános iskolai tanárom szerettette meg velem a villamosságot
és el sem tudok képzelni más
tevékenységet. Ha újra kezdeném, akkor is ezt választanám.
A Békés Megyei Vízműveknél
dolgoztam közel 30 évig, ahol
sokrétű, magas színvonalú tapasztalatokra tettem szert
különösen a korszerű vezérlés
és irányítástechnika területén,
és mellette a családi vállalkozásban is részt vettem. Itt első-

sorban tervezési feladatokat
végzünk, de úgy felszaporodott a munka, hogy a két tevékenység közül választanom
kellett. Hosszas vívódás után,
keresztény ember lévén, a Jóisten segítségét kértem, hogy
helyesen döntsek. Végül az
alkalmazotti beosztásomat adtam fel és a vállalkozás mellett
döntöttem 58 évesen. A döntésem helyességét igazolta Isten
azzal, hogy a felmondásom
napján két jelentős munkára
kaptam felkérést. Ivóvíz- és
szennyvízhálózatok, fürdők
villamos berendezéseinek tervezése a munkánk. Olykor-olykor a kivitelezésben is szakmai
segítséget nyújtunk. Előszeretettel alkalmazzuk a legújabb
technikákat, melyek közül
talán a legérdekesebb a napenergia hasznosítása, melyben
a legfőbb segítségem a fiam.
– Tágas Tér Gyülekezet
egyik alapítója. Miről is van
szó?

FOTÓ: BÉKÉSI ÚJSÁG.

Beszélgetőtársam, a 62 éves Filó György, átlagosnak
tűnő ember. Az utcán találkozva talán fel sem figyelnének rá, de a belőle áradó kisugárzás, a vele való
beszélgetés, erőt ad a csüggedőnek.

– Nincsenek véletlenek. A
Tágas Tér Gyülekezet megalakulása szinte teljesen egybeesik a munkahely változtatásommal, ami azt bizonyítja,
hogy Isten valami nagy dolgot
akart az életünkben elvégezni.
Néhány barátunkkal hosszú
időn keresztül azon gondolkoztunk, azért imádkoztunk,
hogyan kellene elérni és megszólítani olyan embereket,
kerülik a templomokat. Beszélgetős csoportnak indult
2010-ben, aztán egyre többen
jöttek el ezekre a beszélgetésekre, aminek a vége az lett,
hogy gyülekezetté alakult a
kis csoport. Ma már rendszeresen 20-25 fő vesz részt
alkalmainkon a Szarvasi út 1.
szám alatt. Vasárnap délutánonként 17 órakor kezdődnek
beszélgetéseink. Ezen kívül

pedig hétköznap kisebb csoportokban, házaknál találkozunk. Legfőbb célunk elvezetni az embereket az Isten, a
keresztény gondolkodásmód
megismeréséhez.
– Mindez időigényes. Mit
szól ehhez a család?
– Elég nehéz az időmet
úgy beosztani, hogy mindenre jusson, de mindig sikerül
megtalálni a fontossági sorrendet. A legfontosabb pedig,
hogy olyan társat adott mellém az Isten, aki kiegészít és
segít nekem ezekben a fontos
munkákban. A családom
minden tagja keresztény lelkületű. A lányunk, Klára, aki
gyógyszerész,
családjával
Kecskeméten él, és legroszszabb esetben is kéthetente
találkozunk. Két unokánk
van, a 6 éves Janka és a 3 éves
Benedek. A fiunk, György
nősülés előtt áll. Ő szintén
Békésen él, és mint már
említettem, a vállalkozásunk
oszlopos tagja. Egységes egészet alkotunk valamennyi
családtagommal.
Gugé
Következő interjúalanyunk
Vér Lilla egyetemista.

Emléktábla avatás a Holokauszt
70. évfordulója alkalmából
Az emléktábla avatására
november 29-én került sor.
Először Mester Péter, a Békési
Városvédő és -Szépítő Egyesület azóta tragikusan hirtelen
elhunyt elnöke mondott megemlékező beszédet. Egyebek
mellett elmondta, hogy a békési zsidókat 1944. május 10én kezdték el gettósítani. A
békéscsabai gyűjtőtáborban
10 napot töltöttek kegyetlen

kínzások, megaláztatások között. A 180 békési személyt
1944. június 26-án vagonírozták be és indították el a
transzporttal Auschwitz felé,
ahová három nappal később
érkeztek meg. A szelektálás
után körülbelül huszan kerültek a munkaképesek közé, a
többieket még ezen a napon
gázkamrában meggyilkolták.
– Fájdalommal, kegyelem-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS (GA-PIX FOTÓ)

A Holokauszt 70. évfordulója alkalmából állított
emléktáblát Békés Város Önkormányzata és a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a
Szarvasi utca 56. számú házának falán.

mel emlékezünk rájuk –
mondta Mester Péter.
Ugyancsak emlékezett az
áldozatokra a MAZSIHISZ

Rendhagyó Mikulás
Folytatás a címoldalról
A mostani, ami orcáját belepte, más volt. Sokkal másabb. Az átszellemült, szinte
földön túli boldogság ra gyogta be. És azt mondta:
„Tudtam, hogy ma ide kell
jönnöm. Ez volt az én Adventem.” De mi történt vele?
Alighogy
megérkeztünk,
körbefogták a gyerekek, akik

azért versengtek, hogy ki
fogja meg a kezét. Körberajong ták, szeretgették, ra gyogtak rá gyönyörű őzike
szemeikkel, és vitték misére,
a templomban is fogva a
kezét, és hazafele is, és csacsogtak neki, bíztatva, hogy
hozza el a családját is. Ennyi
történt csupán, és suta szavaim töredékét sem adják visz-

sza a megismételhetetlen
hangulatnak.
Ez is történt hát az idei
KÉSZ – Családért Alapítvány
ki tudja hányadik Mikulássorozata alatt. Ismét eljött a
gyereknyelven szakavatottan
beszélő Molnár Imre bűvész
bácsi az egykori 4-es iskolába,
frenetikus sikerrel. És eljött
másnap is, a Békés összes

képviseletében Dr. Moskovits
Sándor, a Békéscsabai Zsidó
Hitközség elnöke.
A megemlékezésen a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola
két 8.B osztályos diákja mondott Radnóti Miklós verset.
Szabados Gergő az Erőltetett
menet, Takács Petra pedig a
Hetedik ecloga című költeményt adta elő.
A megemlékezés végén az
áldozatok tiszteletére Békés
Város Önkormányzata nevében koszorút helyezett el az
emléktáblánál Izsó Gábor,
városunk polgármestere.
Zsombok Imre
iskolájából összeverbuvált lurkók örömére a kulturális központba, hol a Mikulás is megjelent, s nem fogyott ki az
ajándékokból. De harmadnap
is autóba ült, hogy Nagyszalontán is elkápráztassa a közel
száz ott lakó gyereket. És eljöttek – mert megígérték a
kórházba került békési tanárunknak – a békéscsabai
evangélikus gimi diákjai is.
Ennyi volt, „csak” ennyi történt felénk az idén, Mikuláskor.
P. T.

MOZGÁS MINDENEKFELETT 2. RÉSZ
Az egészség és a rendszeres sport szorosan összefügg egymással. Ennek napjainkban különösen nagy jelentősége,
hiszen a stresszel, magas vérnyomással és elhízással teli világban a mozgással tehetünk legtöbbet az egészségünkért.
Futás az állóképesség növeléséért
A futás a legkönnyebben végezhető sport, hatására a
szív gazdaságosabban működik, a légző kapacitás javul, az
izomzat, és nem utolsó sorban a csontozat erősödik, egészségmegőrző hatása óriási.
Az aktív mozgás hatása a lélekre
A különböző mozgásformák lélektani hatása sem elhanyagolható, hiszen a rendszeres edzéseknek köszönhetően
oldódik a feszültség, és könnyebben megoldhatóak a problémák. Ezért ha valaki most úgy dönt: elkezd aktívan
mozogni, akkor a felsorolt jótékony hatásokat hamarosan
megtapasztalhatja.
A fokozatosságra ügyeljenek!
Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Támaszkodó

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

HÁZHOZ MENT A MIKULÁS
A Békés Városi Szociális ünnepségen kézműveskedhetSzolgáltató Központ Mikulá- nek, képzeletben elutazhatsai immár 10 éve járják a vá- nak a messzi Északi-sarkra és
rost és örvendeztetik meg a segítségére lehetnek a Mikukliens körünkbe tartozó gye- lásnak. Játékos feladatokon
rekeket. A Mikulás elhozza a keresztül megismerhették,
gyermekkori csodát, elmondja hogy milyen fontos feladatai
intelmeit, énekel velük, meg- vannak a Manóknak az ajánhallgatja kívánságaikat és dékok elkészítésében. A Miajándékot oszt. A jóságos Mi- kulás is ellátogatott hozzájuk.
kulás idén 50 rászoruló kis- Az ünnepség megvendégelésgyermeket lepett meg színes sel zárult, ahol a gyermekek
csomagokba rejtett apró aján- szépen megterített asztalnál
dékokkal és édességgel. Ha- elfogyasztották a számukra
gyomány- és értékmegőrző örömmel készített süteményt.
jelleggel Mikulás ünnepsé- A jókedv és a vidámság tegünket is megrendeztük a je- remtette meg körükben az
les napon. A gyermekek az ünnepi hangulatot.
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Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelősséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
TISZTELT OLVASÓINK!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk közé, amelyben FELTÜNTETIK AZ
INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

Bercsényi u. 5. alatti 1041 m2-es telek
eladó, rajta lebontandó épülettel. Eladási
ár nagyon kedvező, 1,8 millió Ft. Tel.:
20/347-23-95.
INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Békésen egyszobás, vegyesfalazatú ház
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Tel.: 30/42245-75.
Hidvégi utcában kertes lakóház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. 20/547-53-40.
Kétszobás, középfekvésű, III. emeleti,
egyedis, erkélyes, 54 m2-es lakás eladó
3,5 millió Ft-ért. Tel.: 30/448-44-02.
Régi építésű, összkomfortos ház eladó 3,5
millió Ft-ért. 30/590-69-38.
Dobozon kétszobás családi ház sok melléképülettel, nagy kerttel eladó. Villany, gáz
bevezetve, víz az udvarban. Irányár: 3,8 millió Ft. 20/775-85-83.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos régi ház 4,5 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Ház eladó Békésen a Szélső u. 49. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. 30/239-22-95.
Békésen, a Legelő utcában ház eladó. Három szoba, fürdőszoba, villany, víz, gáz.
Alsó épületek, betonos udvar. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 70/527-90-82.
INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Mátyás király utcában vegyes falazatú ház
eladó. Irányár: 5, 2 millió Ft. Tel.: 20/9269-764.
Frekventált helyen 2. emeleti alacsony rezsijű egyszobás (39 m2-es), erkélyes lakás eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 30/
372-91-13.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. emeleten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás családi komfortos ház sürgősen eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Tel.: 30/863-86-76.
Fürdőtől 100 m-re 1040 m2-es telken háromszobás, összkomfortos beköltözhető
ház sürgősen eladó. Irányár: 6,2 millió Ft.
Érd.: 30/27-45-059, 30/95-27-364.
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház
eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 30/23782-84.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
sok melléképülettel, beköltözhetően eladó
6,5 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-62-69.
Békésen kétszobás, központi fűtéses családi ház melléképületekkel (füstölő, disznóól, stb.) eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
30/456-12-91.
Mezőberényben 2. emeleti, 1+2 félszobás, 68 m2-es, igényesen kialakított, berendezett lakás eladó. Irányár: 7,3 millió Ft.
Érd.: 70/508-86-24.
Háromszobás, összkomfortos ház eladó a
Hajnal u. 15/1. alatt. Irányár: 7,5 millió forint. Érd.: 20/886-06-50.
Dánfokon a Kökény utca 10. alatt igényesen kialakított, berendezett, zsalugáteres,
tetőtér-beépítéses ház, 361 m2-es szép
telekkel 8 millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/411252, 66/414-685.
Fáy 9A-ban I. emeleti, 64 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított lakás eladó tárolóval.
Irányár: 8 millió Ft. Hozzá tartozó 16 m2-es
garázs irányár: 1 millió Ft. Tel.: 70/39-528-17.
Négyszobás családi ház eladó 8 millió Ftos irányáron. Érd.: 30/377-53-10.

Apróhirdetések
INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

ÁLLAT

Ady utca 12-ben II. emeleti, 1+2 félszobás, 64 m2-es lakás jó állapotban eladó
vagy azonos árban kertes házra cserélhető. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/32679-26.
Fürdő közelében, üdülőövezetben eladó
családi ház: három szoba, konyha, kamra,
spájz, fürdő, WC, fűtött garázs, fásszín.
Rendezett udvarral 8,5 millió Ft-ért. Tel.:
66/417-560.
Fáy utcában földszinti 1+2 félszobás lakás teljesen felújítva nagy tárolóval igényesnek eladó. Irányár: 8,8 millió Ft. Tel.:
30/51-80-728.
Karacs u. 1/D-ben II. emeleten háromszobás lakás eladó. Ár: 8,8 millió Ft. Tel.:
30/299-06-21.
A Karacs 8A-ban igényesen felújított II.
emeleti, középső klímás lakásom eladó 9
millió Ft-ért. Kertes, téglaépítésű lakható
házat hétmillióig beszámítok. 66/739-890,
30/554-53-66.
2+félszobás, gáz- és vegyestüzelésű,
összkomfortos családi ház ipari árammal,
garázzsal eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.:
70/222-75-37.
Békés főterén 3. emeleti, központi fűtéses,
68 m2-es lakás eladó. Irányár: 9 millió Ft.
Érd.: 70/942-43-30.
Falusi újépítésű kockaház eladó. Három
szoba, nappali, ebédlő, gáz és központi
fűtés, sok gazdasági épület, 4 kvadrát kert.
9,5 millió Ft. Tel.: 20/933-15-13.
Pesti utca 14. alatti összkomfortos, háromszobás ház garázsokkal, 200 m2-es asztalosműhellyel, 100 m2-es raktárral 3 fázissal eladó. 9,9 millió Ft. 70/24-34-923.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Két db 200-250 kg-os húsjellegű hízót
keresek január 9-re. Tel.: 66/414-007, este.
Elcserélném 70-80 kg-os süldőre, másfél
éves benzines láncfűrészemet (nem
piaci). Üzemképes, kifogástalan állapotban van. Tel.: 30/85-81-911.
Foxi kölyök kan kutya eladó. 30/85-81-911.
130 kg-os hízó eladó. Tel.: 66/415-282,
20/243-98-31.
Malacok eladók. 30/485-99-16.
Hízó eladó. Érd.: 20/661-85-79.
2 db kissúlyú hízó eladó. Tel.: 70/240-58-71.
4 db tízhetes malac és 2 db 110 kg-os hízó
eladó. 66/647-506.
130-200 kg-os, nem tápos sertések eladók. Békés, Kasza u. 10. Tel.: 66/415-258.

INGATLAN 10 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Központi helyen eladó egy téglaépítésű,
tehermentes családi ház. Irányár: 10,5 millió Ft. Tel.: 70/630-67-62.
A Karacs 2B-ben első emeleti, fehér teraszkerítéses, igényesen felújított lakás
egyedi beépített bútorokkal együtt beköltözhető állapotban eladó. Irányár: 11 millió
Ft. 30/530-96-23, 66/739-890.
Gyulán összkomfortos kis kertes ház a
Fürdő közelében, csendes helyen sürgősen eladó. Irányár: 11,7 millió Ft. Tel.: 30/
799-50-50.
Mezei utca 16 alatti 130 m2-es, kiváló állapotú összkomfortos (gáz+vegyeskazán) kétgarázsos családi ház melléképületekkel, nagy kerttel eladó 15,5 millió
Ft-ért. 70/243-49-23.

KERT, SZÁNTÓFÖLD
Malomasszonykertben, a város szélén kert
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
Malomasszonykertben két kvadrát kert
eladó járdás dűlőn. Tel.: 30/322-96-59.
Békésen, a III-as horgásztónál 1000 m2
zártkert sok gyümölcsfával eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/945-68-08.
5 ha szántóföldet vásárolnék. Öntözhetőség előny. Tel.: 66/410-424, 17-19 óráig.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsössel
eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló helyiség
van. Érd.: 20/560-91-75.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Suzuki Swift Sedanhoz való méretpontos
csomagtértálca eladó. 70/50-88-624.
Használt, de jó MTZ alkatrész eladó. Új
eke laposvas eladó. Tel.: 30/322-96-59.
Eladó: Tera kerti kistraktor utánfutóval és
több hozzávaló tartozékkal, gyári pótkocsi
fékes rota után, 125 MZ friss műszakival.
Tel.: 30/45-239-38.
Jawa Babetta eladó. Érd.: 30/457-23-02.
4 db M+S 1952x14C téli gumi 6000 Ft/db
árért eladó. 20/93-95-211.
Simson 51-es eladó vagy robogóra cserélhető. Érd.: 30/457-23-02.

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@GMAIL.COM
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 6. KEDD 12 ÓRA.

TÁRSKERESÉS
18 éves fiú szeretne ismerkedni egy lánynyal. 70/236-73-57.
Életre szóló komoly kapcsolatot keresek.
50 éves hölgy vagyok. 70/59-36-356.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Békési tüzépre keresek megbízható,
önállóan dolgozni tudó, C-kategóriás
és nehézgépkezelői jogosítvánnyal,
gyakorlattal rendelkező férfi munkaerőt. Tel.: 30/299-06-21.
Munkát keresek. Takarítást, ebédhordást,
bevásárlást, ház körüli vagy más segítői
munkát, pl. hótakarítást időseknél. Tel.:
70/657-05-66.
Munkát vállalnék: hétvégén fahasogatást,
fa behordást és házkörüli munkát. 70/
236-73-57.
Megbízható férfi napi 4-6 órában munkát
keres. 30/675-25-75.
Nyugdíjas személy hétszemélyes gépkocsival munkát keres. Nappali vagy éjszakai
őrzést vállalok. Tel.: 30/26-90-417.
Házkörüli, bevásárlási vagy takarítói munkát keresek. Tel.: 70/268-17-63.

EGYÉB
Csővázas ülőgarnitúra eladó. Érd.: 20/
886-06-50.
40 l-es tágulási tartályok és kisbálás szalma eladó. Érd.: 20/589-3137.
Kávébarna színű kétszemélyes, ágyneműtartós, kihúzhatós rekamié két fotellal
újszerű állapotban 50 ezer Ft-os irányáron
eladó. Szabó D. u. 27/1. Tel.: 66/643-971.
Zománcozott jancsikályha méretű kiskályha eladó. Tel.: 30/85- 81- 911.
Háztáji kézikocsi eladó. 30/85- 81- 911.
Eladó: 50-es kék munkaruha, 45-47-es
acélbetétes bakancs, elektromos írógép,
kézmosó kagyló, hármasablak beüvegezve.
30/20-54-21.
Eladó: szobabútor, kerek asztal, heverő,
fotelok, virágtartó. Érd.: 30/377-53-10.
Eladó 1 db fehér márványlap (43x40x3 cm)
irányár: 7500 Ft/db. Tel.: 30/66-86-503.
Eladó 500W-os reflektor 33m kábellel
7500 Ft, rezgő csiszoló 3000 Ft. Tel.: 30/
66-86-503.
Eladó szójatej készítő gép (olajos magokból is készíthető vele tej) alig használtan.
Használati utasítással. Ár: 25000 Ft. Tel.:
30/66-86-503.
Eladó 2 db forgó kerék 150/40-70-es 2500
Ft/ db, 30-es hosszabbító dobbal, 7000 Ft.
Tel: 30/66-86-503.
Fenyőfa eladó. Tel.: 30/433-79-89.
Asztalosipari gépek (600-as szalagfűrész,
vastagológyalu, hosszlyukfúró, asztalosmaró, szalagcsiszoló, kétzsákos porelszívó
stb.) eladók Békésen. Érd.: 70/24-34-923.
Régi „Fürge ujjak” újságok, az 1940-es évekből is gyűjtőknek eladók. 70/513-35-34.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda,
előszobafal, gázpalack, szobaantenna, háromrészes ülőgarnitúra, 2 db szobafenyő
és sok szobanövény. Érd.: 30/905-49-14.
10-20 l zsírosbödönök, 1400 kW-os
Electrolux porszívó, kerepes csőmenetes
metsző 2 colig eladó. 70/236-35-37.
Eladó: konyhaszekrény, konyhaasztal, székek, asztal sparhert, 220 W-os villanymorzsoló, 380 W-os cirkula, vezetékes gáztűzhely, 400 l hűtőláda. Érd.: 70/527-90-82.
14 mázsa búza és egy jó állapotú sezlon
eladó. 20/355-77-26.
Kerékpárutánfutó és hűtőláda kompreszszor számlával eladó. 70/235-04-82.
Szőlőből készült pálinka eladó. Érd.: 30/
907-40-66.
Csicsóka nagytételben is eladó. 70/25120-63.

Benzines láncfűrész hibával eladó 5000
Ft-ért. 20/243-98-31.
28-as új Csepel női kerékpár, kibontatlan
új duplarugós olasz kerékpárülés, jó
állapotú íróasztal eladó. 70/236-35-37.
Morzsolt kukorica eladó. 70/253-88-72.
Hilti 72-es ütvefúró, utánfutó, 3 fázisú villanymotorok, benzines szivattyú, centrifugakosár, egyfázisú keringető szivattyú.
Tel.: 66/412-862.
Eladó: 50-es kék munkaruha, 45-47-es
acélbetétes bakancs, elektromos írógép,
kézmosó kagyló, hármasablak beüvegezve. 30/26-05-421.
Eladó bébi rácsoságy és egy 160x80 fenyő gyerekágy. Mindegyikhez van kókuszmatrac is. Érd.: 30 973-2964
Olcsó légpuskát vennék. Rossz, régi is
érdekel. Békés, Bethlen u. 5.
Szekrénysor, heverő, fotel eladó. Érd.:
70/222-10-48, 66/643-342.
2 db egyedi kivitelezésű éjjeliszekrény
világosszürke bútorlapból eladó. Érd.:
20/560-91-75.
Egy db 109x80 cm-es jó állapotú radiátor
eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Kiságyba való 60x120 cm-es kókuszmatrac megkímélt állapotban eladó. Érd.: 20/
560-91-75.
Édes fűszerpaprika eladó. 70/315-73-47,
70/315-63-11.
Eladó BWM pulzáló mágneses gyógymatrac, 2 db fonott hintaszék, 120 l hűtőszekrény. 30/590-69-38.
Földhasznosításhoz tőkéstársat keresek.
Tel.: 30/921-13-18.
Kanári-szigetekre útitársat keresek. Panzió van. Szélhámosok kíméljenek. 30/
921-13-18.
Hot-Belt Turmalin köves mágneses deréköv, kézre, térdre, boka gyógyítására való
szett eladó. 30/931-90-85.
Eladó: szánkó, új hosszú női báránybunda, új ¾-es férfi irhabunda. Tel.: 30/27243-50.
Kiromed gernicnyújtó denevérpad eladó.
Terramagon+7 pulzáló mágnesterápiás
matrac eladó. 30/931-90-85.
88Ah 12V új Varta Black akkumulátor
eladó. 20/93-93-211.
4x2 m-es variálható piaci sátor eladó.
20/93-93-211.
Tej nagyobb mennyiségben eladó. 70/5043-558.
Konyhai szagelszívó újszerű állapotban
olcsón eladó. 30/229-09-74.
Singer varrógép eladó. 70/512-75-65.
Felültöltős mosógép féláron eladó.
66/739-890.
Eladó: ötrészes konyhabútor fenyőajtóval,
fehér bútorlapból két mélytálcás mosogató csapteleppel, keveset használt fateknő,
orosz női bicikli. 20/481-18-59.
Eladó: konyhaszekrény, asztal, székek,
400 l hűtőláda, vezetékes gáztűzhely, asztalsparhert, villanymorzsoló, cirkula. Érd.:
70/527-90-82.

Szabó Ferencné 95 éves

Szabó Ferencnét köszöntötte Izsó Gábor, városunk polgármestere. Ilonka néni közel
egy évszázadot tudhat maga
mögött, jó egészségi állapotának köszönhetően évtizedeket

letagadhat életkorából. Három lánya révén immár ötszörös nagymama és háromszoros
dédnagymama. Ezúton kívánunk jó egészséget és sok boldogságot az egész családnak!

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
– Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/20) alatti üzlethelyiség (31 m²). Az induló bérleti díj: 25.000
Ft+ÁFA/hó.
– Békés, Szarvasi u. 2. szám (hrsz.: 4003/11/A/21) alatti üzlethelyiség (122 m²). Az induló bérleti díj: 70.000
Ft+ÁFA/hó.
– Békés, Kossuth u. 26. szám (hrsz.: 5494/A/2) alatti
üzlethelyiség (139 m²). Az induló bérleti díj: 55.000
Ft+ÁFA/hó.
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., 32-es
iroda).
Benyújtási határidő: 2015. január 7. (szerda) 18 óra.

A BÉKÉSI ÚJSÁG

az új esztendőben is kéthetente olvasható.
Első lapszámunk január 13-án jelenik meg.
Keresse a postaládájában!
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Nagy reményekkel
néznek a jövőbe
Az elmúló év utolsó hetei az összegzéséi. Ennek évet szociális gondozó- és
szellemében kértük értékelésre Durkóné Illés ápoló szakon.
A nevelők továbbra is nagy
Bernadettet, a Reményhír Intézmény igazgatóját.
Pedagógiai Intézettel közösen
tavaszra további nyílt bemutató
órák megtartását tervezzük –
mondta el lapunknak Durkóné
Illés Bernadett.
Az iskolában egy TÁMOP
pályázat révén komplex egész-

A JÓ, A ROSSZ ÉS A CSÚF
Nem, nem a westernről fogok írni, hanem a
latin melléknévfokozásról, de ha ezt adtam
volna címnek, akkor Ön, kedves olvasóm, bele
se fogott volna az olvasásba. No, de ha már
besétáltak az én utcámba, akkor lássuk, mit is
tud ez az öt melléknév, a jó (bonus), a rossz
(malus), csúf nincs köztük, a sok (multus), a
nagy (magnus) és a kicsi (parvus)! A bonus
meg a malus ismerős lehet mindenkinek, akinek autós felelősség-biztosítása van, a bonbon
pedig azért kapta a franciáktól ezt a kellemes
nevet, mert akár kétszeresen is jó. A bónusznak mindenképpen örülünk, főleg, ha forintosítható (egyébként forgalmi jutalékot jelent), a
bon mot (még mindig a franciánál maradva)
nem más, mint egy jó beszólás. A malőr kellemetlenül érint bennünket, a mal a franciában
egyébként bajt és betegséget jelent (az alma
szóval való egybeeséséről korábban már
írtam). A jobb: latinul melior, és csak a talajjavítást, a meliorizációt tudom mentségemül

felhozni, hogy igenis él a magyar nyelvben.
Ellenben felsőfoka, az optimus, abszolút védőbástyája az álláspontomnak, olyannyira, hogy
még felsőfokban is képesek használni embertársaim – legoptimálisabb – pedig ennek aligha van értelme. A rossz középfoka a peior –
ebben a pejoratív szóra ismerhetünk, de a felsőfoka, a pessimus sem lehet ismeretlen a számunkra. Én legalábbis optimista vagyok
ebben a tekintetben. A sok (multus) is ismerős
lehet a multivitamin szóból, de a középfoka, a
plus is sokunk barátja – a kevés (minus) mellett. A felsőfokot (minimus) nemigen látjuk
teljes egészében, de a mini rövidítés gyakran
feltűnik itt-ott, főként nyáron. A párja, a
maximus ugyancsak ilyen: csak a rövidebb
alak él. Középfoka, a maior nagyobb földbirtokot jelent, az angoloknál pedig őrnagyot,
jelentősebb dolgot vagy szakot… és akkor a
latinról még alig beszéltem!
Szilágyiné Szabó Ágnes

FOTÓ: VÁRI LÁSZLÓ.

Békési diákok a Nagy vagy! című vetélkedőben.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK DECEMBER 16. - JANUÁR 13. KÖZÖTT

December 18. csütörtök 17 óra
Roma művészek karácsonyi koncertje.
Kulturális központ
December 20. szombat 10 óra
A Békés Baptista Gyülekezet Napocska Bábcsoportja ingyenes bábelőadása gyerekeknek.
Baptista imaház (Teleki u. 39.)
December 21. vasárnap 10:30
Gyertyagyújtás a Békés Advent sorozatban.
Házigazda a KÉSZ békési szervezete.
Múzeum köz

December 22. hétfő 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Polgármesteri Hivatal
HÉTVÉGE HÉTVÉGE HÉTVÉGE

December 17. szerda 17 óra
Karácsonyi hangverseny városi kórusok fellépésével. A belépés díjtalan.
Református templom

Január 3. szombat 18 óra
Újévi koncert a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekarral
és
vendégfellépőkkel.
Belépőjegyek december 1-től december 19ig válthatók a kulturális központban 1800
Ft/fő áron (Békés Kártyával 1500 Ft), amely
egy pohár pezsgőt is tartalmaz.
Kulturális központ
Január 10. szombat 20 óra
Békés – Hódmezővásárhely bajnoki kosárlabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

Vetélkedő Jantyik Mátyásról
Születésének 150. évfordulója tiszteletére Jantyik
Mátyás festőművész volt a témája az idei, sorrendben negyedik honismereti vetélkedőnek,
melynek a Püski Sándor Könyvtár olvasóterme
adott otthont.
A kifejezetten a helyi középiskolásokat megcélzó és
lokálpatriotizmusukat erősítő program a Békési Könyvtárért Alapítvány, a Békés
Városi Jantyik Mátyás Múzeum, a Békési Városvédő és
-Szépítő Egyesület, és a
Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár közös rendezvénye
volt.
A résztvevők először is kezdetén meghallgatták S. Turcsányi Ildikó muzeológus képes előadását Jantyik Mátyásról, majd négyfordulós
vetélkedőn vettek részt, melynek során mások mellett

FOTÓ: PÜSKI SÁNDOR KÖNYVTÁR.

részére is a nevelés-oktatás fő
feladatain túl élményekben
gazdag programot tudunk
kínálni. Nyílt napot számukra
januárban tervezünk, de a
tanítási hét bármely napján
nyitottak vagyunk arra, hogy
bárki részére bepillantást
nyújtsunk iskolánk életébe –
ismertette Durkóné Illés Bernadett igazgatónő.

HÉTVÉGE

ségnevelő program indult. A
„Tudd! Tedd! Add tovább!”
projekt keretében egész évben
lesznek feladatok az egészségmegőrzés érdekében.
A Reményhír Intézmény
életében jelentős változást hozott, hogy immár helyet adnak szakiskolai képzésnek. Az
Erdős Kamill Szakiskolában
20 tanuló kezdte meg a tan-

HÉTVÉGE

Mint megtudtuk, a 2014/
2015. tanév máris számos sikert
hozott az iskola tanulóinak a
különféle versenyeken. Az
igazgatónő külön kiemelte a
Nagy vagy! című családi-iskolai sportvetélkedőt, amelyre a
tanulók, a szülők és a pedagógusok lelkes összefogásával
készült fel az Eötvös iskola csapata. Versenyzésüket a TV2
december 28-án is közvetíti.
– A pedagógus-életpálya
bevezetését aktívan követtük és
követjük. Ennek egyik eredménye, hogy iskolánk három
pedagógusa is bekerült az első
1000 pedagógus közé, akik
minősített szaktanácsadók,
szakértők lettek. Vári Lászlóné
intézményegység-vezető nemrég a Pedagógiai Intézet szervezésében a Békés megyei szaktanácsadók részére nyílt tanítási
órát tartott a 7.b osztályban. A
bemutató órán tapasztalt pozitív élmények, tapasztalatok
megerősítettek
bennünket
abban, hogy iskolánk diákjai jó
kezekben vannak, felkészült
tanárok által vezetett tanítási
órákon vesznek részt. A

hangsúlyt fektetnek a szülőkkel
való kapcsolattartásra, a Szülők
Akadémiája rendezvénysorozatukat idén már három alkalommal is megszervezték.
– Természetesen folyamatosan készülünk a leendő elsőseink fogadására, bízva abban,
hogy számukra és szüleik

Egy nyelvet beszélünk

Jantyik festményekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol-

tak, interneten nyomoztak az
új békési Jantyik szobor után,
végül a városházánk dísztermében megtekinthető Delelés
című festmény fénymásolatát
rakták ki puzzle-ből.
A vetélkedőn 10 csapat
vett részt a Szegedi Kis
István Gimnáziumból és a
Tisza Kálmán Közoktatási
Intézményből. Az I. helyezett csapat tagjai: Földesi
Klára, Megyeri Máté, Nagy
Bence Gábor. A II. helyezett
csapat tagjai: Kovács Vivien,
Berczi Eszter, Petrovics
Ferenc. A III. helyezett csapat tagjai: Fehér József, Oláh
Csaba, Somogyi Ádám. A
versenyzők tárgy- és könyvjutalomban részesültek.
Patronáló tanáraik: Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina, Gellénné Körözsi Eszter
és Szilágyiné Szabó Ágnes.
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Lovaskocsin jött a Mikulás

Mozgáskorlátozottakhoz is
megérkezett a Mikulás
Horgász
szemmel
FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELE.

A lapunkat kiadó Családért
Alapítvány is hozzájárult a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete békési csoportja idei Mikulás ünnepségéhez. A rendezvényen 88
gyermeknek adtak át édességcsomagot az alapítvány jóvoltából, köztük 66 olyan
gyermeknek, akiket a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény gyógypedagógiai egységének óvodájában, általános iskolájában nevelnek. A
közel 500 fizetős tagot számláló egyesület felnőtt tagjainak egy része is ajándékcsomagnak örülhetett a Nyugdíjasok Házában december 13-

TÉLI RUHÁZAT

án megtartott eseményen,
melyet szenvicses-teás megvendégelés zárt. A meglepetés
süteményt idén is a Sipaki
Cukrászda ajánlotta fel. Sz. K.

Középmezőnyben
a Békési FKC
nagyon sokat dolgoztunk,
aminek látszik is az eredménye, hisz a terveknek megfelelően a középmezőnyben va-

FOTÓ: GA-PIX FOTÓ.

A 2014/2015-ös szezon sok
változást hozott a Békési FKC
felnőtt csapatánál. Kádas
László edző irányítja a csapa-

tot. Az év elején feladatul
középmezőnybe kerülést, egy
ütőképes csapat felépítését,
minél több fiatal tehetség
beépítését kapta meg. Eddig
11 mérkőzést játszott a csapat,
amiből négy győzelem, egy
döntetlen és hét vereség született. A megszerzett 9 ponttal
jelenleg a 9. helyen áll a Békési
FKC az NBIB keleti csoportjában. Cifra Tibor a góllövő
listán a harmadik helyen áll
72 találattal.
– Az elmúlt időszakban

gyunk. Ezt az évet „tanulóévnek” szántuk, mely során
építgetjük a csapatot. Eközben tapasztalatot szereznek
fiataljaink is. Időnként nagyszerű dolgokat csinálunk a
pályán, de emellett néha
elemi hibákat is vétünk, ezt a
hullámzást mindenképpen ki
kell küszöbölni – értékelt
Kádas László edző.
A fiúk december 19-től
január 5-ig pihenhetnek, töltődhetnek családjuk, szeretteik körében. Styop Barbara

Egész évben veretlen
a Jóbarát Biliárd Klub
A közelmúltban Sarkadon
rendezték meg az Országos
Biliárd Bajnokság hatcsapatos rájátszását. Rögtön az
első napon a tavalyi OBII-es
bajnokkal, a Pusztaföldvárral kerültek szembe a békésiek, és 6:2-re sikerült nyerniük. Így nemcsak kiejtették
a nagy riválist, hanem revansot is vettek a tavalyi
vereségért. A következő ellenfél a Békéscsabai Belvárosi Cápa csapata volt, melyet 5:3-ra győztek le a bé-

késiek. Végül a Berényi Szikora BK következett, melylyel 4:4-es döntetlent sikerült elérni. Ezzel veretlenül –
rosszabb szett arányuk miatt
– a második helyen zárták a
bajnokságot, de így is kivívták a jogot az OB I-es tagságra. A Jóbarát Biliárd
Klub ezüstérmes csapatának
tagjai voltak: Farkas László,
Pap Sándor, Szabados István, Szűcs Sándor, Turi Zoltán, Varga Tivadar, Vaszkó
Vince. Gratulálunk.

Télen, akár mínuszokban is
lehet horgászni, tévhit, hogy
ilyenkor lehetetlen a halfogás.
Érdemes azonban a horgászoknak jól megválasztani a
ruházatukat. Speciális ruházatban hosszú órákat tölthetünk a vízparton anélkül,
hogy merevvé fagynánk, kihűlnénk. Réteges ruházatot
kell viselni. Ennek első rétege
a testhez simuló aláöltözet,
ami azért fontos, mert a testet
meleg anyag veszi körül és a
test páráját elvezeti. Az erre
kerülő ruházat legyen egy
kimondottan hideg, esős időjáráshoz ajánlott kétrészes
polár thermo öltözet. A felsőtest melegen tartásához polár
pulóver használata ajánlott.
Az egész ruházat megkoronázása a thermo ruha, ami eső-,
szél- és hidegálló. A lábukat is
védeni kell, ezért ajánlom a
nagy hőbírású thermo bakancsot, neoprén csizmát. Az Eva
anyagú csizmák és bakancsok
szuper könnyűek és teszttel
igazolták kimagasló hőállóságukat. Kezünkre neoprén
kesztyűt vegyünk fel.
Lehet, hogy mindez soknak
és nehéznek tűnik, pedig valójában a mai modern horgászruhák tömege megfelel egy
farmernadrág és egy átlagos
téli kabát súlyának.
Szekerczés Sándor

A Körösmenti Szabadidős Lovassport
Egyesület december 6-án Mikulásnapi felvonulást tartott. A nagyszakállú lovaskocsin érkezett
és szaloncukrot osztogatott az érdeklődőknek az
utcákon, a megállóhelyeken. A szervezők reménye szerint egy kis boldog érzést csempésztek az
emberek szívébe.
Szeretnének köszönetet mondani a rendezvény
létrejöttéért Nagy Zsoltnak, Borbély
Erzsébetnek, Szatmári Tündének és Balogh
Annabellának, valamint külön kiemelték Guti
László vállalkozó segítségét.

Felhívás a Békés Megyei Kormányhivatal
Békési Járási Hivatala ügyfélfogadási rendjének változásáról

2015. január 1. és 2. napja munkaszüneti nap, ezért e napokon a Békési Járási Hivatal
valamennyi ügyfélszolgálatán szünetel az ügyfélfogadás.



Békés adventet,
boldog karácsonyt és
sikeres új évet kíván a
BÉKÉSI ÚJSÁG!
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