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Mosolyt hozott a Mikulás
Hál’ Istennek idén is megis-

métlődött az, ami már szép - és 
„határtalan” - hagyomány: új-
ból társa lett a KÉSZ-nek és a 
Családért Alapítványnak a Mi-
kulás bácsi. Idén a csupa szív 
és lélek Hevesi Imrét és társát, 
„Zoli bácsit” hozta magával teli 
puttonya mellett.

Ahogy már megszokott, 
a jótékonykodás már pénte-
ken elkezdődött a fogyaték-
kal élő gyermekek intézmé-
nyében, ahol kollegáival együtt 
Bereczki Mónika volt a házi-
gazda. Kis csoda történt már 
itt is: a több mint száz gyerek 

megnyílt, részesévé, személyes 
résztvevőjévé vált a vidám, ze-
nés műsornak. A kis kiosztott 
édesség már csak hab volt a 
tortán. Minden eddigi fellépő 
véleménye az volt, ami az idei-
eké is: élmény volt itt szerepel-
ni, többet kaptak, mint adtak.

De, hogy nem véletlen volt a 
siker, és „ludas” benne a műsort 
szolgáltató is, az hamar bebizo-
nyosodott, hiszen másnap déle-
lőtt a kulturális központban 125 
békési elemis lurkó (a város min-
den iskolájából összegyűlve) esett 
rabul a mini Hevesi Bandnek. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Megnyílt a békési kormányablak
Újabb támogatást ígért Lázár János miniszter 

Pár nappal ezelőtt ünnepélyes keretek között adták át Bé-
késen, a volt járásbírósági épületében kialakított új kor-
mány ablakot. 

Itt jelentette be a Minisz-
terelnökséget vezető minisz-
ter, Lázár János, hogy jövőre 40 
milliárd forintot biztosítanak a 
kormányablakok informatikai 
fejlesztésére. Ez a mainál is több 
ügy lebonyolítását biztosítja és 
otthoni ügyintézést is lehetővé 
tesz. A miniszter kiemelte Izsó 
Gábor polgármester nagyvona-
lúságát, továbbá a város vezeté-
sének kormány iránti hűségét 
és elkötelezettségét. Fölaján-

lotta a kormány nevében az 
együttműködését Békés város 
önkormányzatának, illetve az 
ott élő embereknek.

- Persze igaz ez egész Békés 
megyére is, hiszen Orbán Viktor 
és kormánya kifejezetten szö-
vetségesként tekint Békés me-
gye minden településére és pol-
gárára, ezért a miniszterelnök 
hamarosan Békéscsabára láto-
gat, hogy stratégiai megállapo-
dást kössön az önkormányzat-

tal a város és a közösség fejlő-
dése érdekében. Természetesen 
ugyanígy tekintünk minden 
egyes Békés megyei polgártár-
sunkra, akiket a szorgalom és a 
szerénység jellemez. Ezt a szor-
galmat és a szerénységet a helyi 
politikustársainknak is minden-
képpen a figyelmébe ajánljuk.

Kiemelt fontosságú ügynek 
tartotta azt, hogy az állampol-
gárok gyorsan, egyszerűen és 
olcsón intézhessék ügyeiket. 
Ezért módosítottak 110 tör-
vényt, ami által jövőtől 10 mil-
liárd forinttal csökken az eljá-
rási díjak mértéke. Javasolta, 

hogy adóügyeket is lehessen a 
kormányablakokban intézni. 
Bejelentette, a Miniszterelnök-
ség további 250 millió forinttal 
támogatja a felújítás folytatá-
sát, így a járásbíróság épülete 
teljes egészében megújulhat.

Beszédében Izsó Gábor ki-
emelte a kormányablakok fon-
tosságát.

- Létük és működésük nem 
csak a lakosság életét könnyí-
ti meg, hanem tükrözik a kor-
mány szemléletmódját, az em-
berek, a családok felé fordulást 
is. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Egy hívő ember, 
akit nagyon szeret az Isten
Beszélgetőtársamat, Pocsai Sanyi bácsit sokan ismerik és 
tisztelik városunkban. Sanyi bácsit az Isten sokáig éltette s 
élteti, s megóvta, megmentette sok bajtól hosszú élete so-
rán. A háborúban sokszor volt halálos veszedelemben. Bi-
zony, Sanyi bácsi idén június 8-án betöltötte a 93. életévét.

- Meséljen Sanyi bácsi a fia-
talságáról!

- Mindig is földműves akar-
tam lenni, már gyerekkorom-
ban is és ifjúkoromban is. A föld 
mellett nagyon szerettem az ál-
latokat, a teheneket, a lovakat, a 
baromfikat, és minden jószágot. 
A föld és az állatok szeretete vé-
gig kísért egész életemen, egé-
szen nyugdíjazásomig. Mező-

gazdászként és főállattenyésztő-
ként mentem nyugdíjba.

- Ha a háborús élményeiről 
és orosz fogságáról érdeklődöm, 
máris meg kell említenem, hí-
vő református életét és bibliai 
olvasottságát, mert a komoly 
hitélet már gyermekkorában 
is és fiatal felnőtt korában is 
megmutatkozott.

(Folytatás a 7. oldalon)
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Idén is több száz gyermeket ajándékozott meg zenei élménnyel, odafi-
gyeléssel és édességgel a Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
és a KÉSZ.

Átadták az életmentő készüléket
Az idei Madzagfalvi napok-

ra 1300 darab süteményt ké-
szített 13 hazai cukrász Juhász 
Zoltán békési cukrászmester 
kezdeményezésére. Az eladott 
süteményekből 440 ezer fo-
rint folyt be, ezt az Ausztráli-
ai és Békési Polgári Egyesülete 
és a Viharsarok Motoros Bará-
ti Kör tagjai megfejelték, így 
egy felnőttek és gyerekek új-
raélesztését egyaránt lehetővé 
tevő modern orvosi készüléket 
vásárolhattak meg. A defibril-
látort december 11-én adta át 
Juhász Zoltán a városnak. A 
készüléket a tervek szerint a 
kulturális központban helye-

zik el, nyáron a dánfoki üdülő-
ben fog működni. A személy-

zetet díjtalanul felkészítik a 
használatára.  Sz. K.

Az újraélesztést segítő berendezést Izsó Gábornak adta át Juhász 
Zoltán.
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Békésen korábban nem látott szépségű óriási adven-
ti koszorú látható ezekben a hetekben a Széchenyi té-
ren, a vasárnapi gyertyagyújtások helyszínén. Fotó-
sunk, Gazsó János ezen felvételével kíván a Békési Új-
ság minden munkatársa a tisztelt olvasóknak békés ka-
rácsonyt, és sikeres, sok örömet rejtő új esztendőt!
Lapunk legközelebb 2016. január 12-én jelenik meg.
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Kedvelt „csodaszerünk”: a dió
Szinte nincs olyan család, ahol a karácsonyi ünne-
pek idején ne kerülne az asztalokra valamilyen for-
mában dió, dióval készült étel vagy édesség. De diót 
máskor is érdemes fogyasztani.

A diófa a kertek bölcs öregje akár több mint 
száz évig is elél. Magassága elérheti a 25 mé-
tert, lombkoronája sok helyet követel magának.

Levelét vértisztító hatása miatt már az ókor-
ban használták állati mérgek ellenszereként, 
a belőle főzött tea vagy a forrázata pedig sok-
féle egészségügyi problémára jelent gyógyírt. 
Ismerten jó hatású korpás hajra, de ajánlott 
torokgyulladás, szájfekély, kötőhártyagyulla-
dás esetén is. Használhatjuk gombaölésre, ér-
zéstelenítésre, ízületi fájdalmak enyhítésére, 
általában a hámszövet összehúzására, sebek 
gyógyulásának meggyorsí-
tására, pattanásokra, kelé-
sekre, ekcémára, lábizzadás-
ra és körömgombára. Alkal-
mazzák székrekedés esetén 
is. Ismert hatása, hogy csök-
kenti a vércukorszintet. Ha-
sonlóan kiváló hatású a levél 
mellett a diókopács (zöld bu-
rok) is. Ha külsőleg használjuk, angol gyógy-
növény-szakértők a következő főzetet ajánl-
ják: fél liter forró vízben mintegy hat órán át 
áztassunk 30 g száraz diólevelet, utána szűr-
jük le. Ha belsőleg alkalmazott teát készítünk 
(például gyomor és bélhurut esetén), akkor 3 
grammnyi (egy púpozott kanálnyi) diólevelet 
forrázzunk le 2 deciliter vízzel, hagyjuk állni 
10 percet és leszűrve fogyasszuk. Bioboltok-

ban kapható levelet vegyünk vagy a magunk 
által június-júliusban szedett diólevelet hasz-
náljuk fel. 

A dió termése nem egyszerűen egészséges 
nassolnivaló, hanem számos jótékony hatá-
sokkal is bír. Az ősszel érő dió termését ér-
demes napi rendszerességgel fogyasztani. 
A Pennsylvaniai Egyetemen végzett kutatás 
szerint már napi 85 gramm egész dió pozi-
tív hatással van az egészségre, elsősorban a 
szív-érrendszeri gondokra vagy ezek megelő-
zésére. Ez körülbelül napi öt szem pucolt di-
ót jelent. A dióban lévő anyagok ugyanis se-
gítenek megőrizni a vérerek rugalmasságát, 
a dióolaj pedig a vérerek falát bélelő sejtek 
működését támogatja, ily módon biztosít vé-

delmet a szív- és érrendszeri 
betegségekkel szemben.

Még mire jó a dió termé-
se? A változókorban lévő 
nők jól tudják, hogy a dió a 
csontritkulás természetes 
ellenszere, melynek rend-
szeres fogyasztását érde-
mes már korábban megelő-

ző jelleggel elkezdeni. Magas kalciumtartal-
ma mellett említésre méltó a benne lévő vas, 
cink, magnézium és foszfor is. Vitaminokban 
sem szűkölködik: B6-, B9-, A- és E-vitamin 
egyaránt megtalálható benne. Utóbbi kettő-
nek köszönhetően bőrszépítő hatással bír. A 
benne lévő omega-3 zsírsavak pedig jót tesz-
nek az agyműködésnek, segítenek megőrizni 
a központi idegrendszer egészségét.
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Élő fortélyaink

A TeleKi uTcA 31. AlATTi ház, Ahol NémeTh láSzló író iS élT

Ha valaki a Malomvég, városunk legrégebbi ke-
rületének Teleki utca 31. számú háza előtt sétál 
el, érdemes szemügyre vennie az emléktáblával je-
lölt házat. Még annak is, akit 
nem érdekel a magyar iroda-
lom története, se a magyar 
nemzet sorskérdései. Magá-
nak az épületnek építészeti-
leg semmi jelentősége nincs, 
mégis azért kell védeni, mert 
1945-ben ebben a házban élt 
néhány hónapot németh 
László, a xx. század egyik legnagyobb író-gon-
dolkodója családjával együtt. Az utcai homlokza-
ton elhelyezett emléktábla az író domborművével 
e cikksorozatot író kezdeményezésére jött létre. /A 
Főtéren az Ügyvédi Munkaközösség falán elhelye-
zett németh László emléktáblával, dombormű-
vel együtt./ A domborművet Szabó Mária békési 
iparművész-tanár készítette, az emléktáblát pedig 
Minya Gábor - ingyen. 

Mielőtt továbbírnék németh László békési tar-
tózkodásának körülményeiről, meg kell említeni a 
Teleki utca 31. sz. ház jelenlegi tulajdonosát, Illyés 
Sándort, akihez betérnek néha az erre járók, s az 
emléktábla elolvasása után érdeklődnek németh 
László békési tartózkodásáról. Illyés úr felkészült 
németh László életéből, és szívesen válaszol a fel-
tett kérdésekre. Ez a városszeretettel párosuló szol-
gálatkészség szinte egyedülálló Békésen. 

Kinek köszönhető, hogy a romos főváros-
ból Békésre került a nagy író? Elsősorban Püski 
Sándor könyvkiadónak. Ő hozta el városunkba 
a németh családot. A lányok tetvesen érkeztek, 

kopaszra kellett nyírni őket. Először nyeste vas-
kereskedő házában élt a család, a mostani Városi 
Bíróság melletti házban a Széchenyi téren. A Te-

leki utcára, a Makra nevű pa-
rasztgazda házába 1945 nya-
rán költöztek. 

Az egyszerű parasztház-
ban egy szobát és egy földes 
konyhát használhattak. Te-
hát elég szűkösen éltek. A 
hattagú családnak /két szülő 
és a négy lány/ így is örülni 

kellett, hogy a lebombázott fővárosi lakás után van 
fedél a fejük felett.  A szomszédos Tímár család so-
kat segített a németh családnak. 

németh László szeretett volna a helyi reformá-
tus gimnáziumban tanítani, s az állásra ígéretet is 
kapott. Ekkor történt, hogy néhány gimnazista az 
új rendszert bíráló röplapokat ragasztott ki az ut-
cán. Vizsgálatot indítottak németh László ellen. 
Ő hamar tisztázta magát, de a gimnázium meg-
ijedt igazgatója nem adott tanári állást az írónak. 
Erről ír németh László a Homályból homályba 
című önéletrajzi írásában. németh László szep-
tembertől a hódmezővásárhelyi Bethlen Gimná-
ziumba ment tanítani. A téli szünetet, majd 1946-
ban a nyári szünidőt is Békésen töltötte a család-
dal a Teleki utcai házban. Augusztusban költöz-
nek el végleg Békésről. 

Békés büszke lehet arra, hogy ha csak néhány 
hónapig is, de falai közt ilyen jelentős gondolko-
dó élt és alkotott. Hiszen Sámson című drámáját 
és több tanulmányát Békésen írta németh László.

Bíró György, városvédő

VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás a kötelező betelepítési kvóta ellen
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fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

Bekesi_ujsag_285x188mm_12_07.indd   1 12/3/15   15:36



32015. december 15.

házasságot kötöt-
tek: Ötvös Andor (Bé-
kés) és Rádai Szilvia (Bé-
kés), Kardos Zsolt Mihály 
(Békés) és Homoki Szilvia 
(Békés).

Sok boldogságot kívánunk!

elhunytak: özv. Béké-
si Lajosné Csupász Borbá-
la Anna (78 évesen, Bélme-
gyer), Molnár László (74), 
Egeresi László (61), özv. 
Petneházi Ferencné Hra-
bovszki Judit (82), Durkó 
Gábor (70), Hegyesi Gá-
bor (61), Durkóné Komló-
di Anna (65), Kozma Lász-
ló (67), Csibor Józsefné Kis 
Erzsébet (86), Csrócs József 
(49, Tarhos).

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi
hírek

A világ közepe

A világ közepe mindig 
ott van, ahol valami fontos, 
meghatározó történik, és 
persze, ahol lehetőleg mi is 
ott vagyunk. néha ez a vi-
lágrengető történés épp az 
áhított béke csendje, annak 
melegen átölelő anya-puha-
sága. Zajló napjainkban úgy 
tűnik, kicsit Magyarország 
is a figyelő világpolitika és 
az aggódó európai lakosság 
középpontjába került, hála 
vezetőinek.

Fritz Tamás szerint má-
ra világossá vált, hogy már 
nem nyugat-Európa hor-
dozza a hagyományos eu-
rópai értékeket, hanem in-
kább Közép- és Kelet-Euró-
pa. Amíg mi a hagyományos 
európai értékekre vágytunk, 
addig a nyugat ezeket az ér-
tékeket eltorzította, vagy el-
hagyta, s egy egészen más-
féle értékrendet kezdett el 
követni. Amíg a nyugat 
már nem tartja magát ke-
reszténynek, addig a Kö-
zép-kelet ezeket az értéke-
ket megőrizte. Amíg a nyu-
gat lemondott a nemzetálla-
mokról és alávetette magát 
a globális államnak, addig 
Közép-kelet most szeretné 
megélni nemzetállami lé-
tét. Amíg nyugat elvetet-
te a jóléti állam-koncepciót, 
hogy átadja magát a neoli-
berális piac-imádatnak, ad-
dig a közép- és kelet-euró-
pai elitek ráébredtek, hogy 
a nemzetközi pénzhatalom 
által rájuk kényszerített 
neoliberalizmus teljes gaz-
dasági eladósodáshoz vezet. 
Amíg a nyugat a családról, 
mint konzervatív, elavult 
dologról a szingli, „önmeg-
valósító” szexuálisan szaba-
dos életmódra tért át, addig 
Közép-Kelet-Európában az 
emberek a kommunista dik-
tatúrákat a családon belül, 
mint végső menedékben él-
ték túl, s ezért ma is jobban 
ragaszkodnak hozzá. A poli-
tológus javasolja, hogy a kö-
zép- és kelet-európai, EU-
tag és jelölt országok hozza-
nak létre egy szövetséget, a 
tagállamok teljes önállósága 
mellett. Ezen értékrend és 
mozgolódás egyértelmű ve-
zéralakja a mi kormányfő-
nk, Orbán Viktor, lásd a Po-
litico listáját.

Közben az államfőnk, 
áder János egyre magasab-

ban lobogtatja a környezet-
védelem zászlaját. A törté-
nelmi jelentőségű párizsi klí-
macsúcs egyik vezető előadó-
ja volt minap és mindenki 
csak reménykedni tud ab-
ban, hogy a Föld legszennye-
zőbb országai is észhez tér-
nek és a döntést, amit hoz-
tak, és amiket hoznak majd, 
elérhetővé teszi azt az örök 
emberi vágyat, mely szerint 
mindenki szeretné a világ 
értékeit és szépségeit uno-
káinak is megmutatni. Hoz-
zá kapcsolódva mintegy har-
minc jeles magyar személyi-
ség, köztük Eszenyi Enikő, 
Kemény Dénes, Pál Ferenc 
és Kozma Imre atyák, Jó-
kai Anna, Csík János, Polgár 
Judit, Mocsai Lajos, Berecz 
András, ákos mondták el 
hitvallásukat környezetünk 
és éghajlatunk védelmével 
kapcsolatban. Hajrá magya-
rok, szép volt „fiúk” mond-
hatnánk máris nekik.

De itt még nincs vége a 
sornak, a pozitív példák so-
rának. Ugyan fényévnyi tá-
volságra vagyunk még min-
dentől, mi ideális, eszményi 
embert, családot, társadal-
mat, gazdaságot, menta-
litást, erkölcsiséget jelent, 
mégis messze előtte járunk 
mostanság a nálunk jóval 
jobban „eleresztett” népek-
hez képest. Hogy miért? 
nem tudom. Aki majd első-
ként találkozik - egy „rendes 
feltámadás” után - az erre 
Legelhivatottabbal, kérdez-
ze meg Tőle: Miért mi let-
tünk egyike annak a nagyon 
kevés kiválasztott népnek, 
akik a mai „modern” kor-
ban az egykor egyetlenként 
kipécézett mellett labdába 
rúghatnak? A mindenna-
pok olykor karikatúra figu-
rái után bizony sokszor el-
csodálkozik az ember, hon-
nan is e sok briliáns elme, 
honnan e rengeteg elisme-
rés alapjául szolgáló tudo-
mányos és társadalmi szem-
pontból sorsfordító fontos-
ságú felfedezés aranyfedeze-
te? Ki tudja? Annyi biztos, 
hogy, ha világbeli összlét-
számunkhoz képest kiszá-
mítjuk a nemcsak nemzeti 
érdekeltségű nagy embere-
ink létszámának arányát, le-
het, ezüstérmesek lennénk 
egy képzeletbeli toplistán. 
Arany talán nem, hisz min-
ket tán kicsivel később vá-
lasztott ki a Kiválasztató.

De történelmi távlatokat 
és filozófiát félretéve: szerin-
tem mostanság nálunk van a 
világ közepe. Csak izeg-mo-
zog az egykori nagy Ország 
kicsiny mai keretei között.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

orvosi ügyelet 
a Kossuth utca 16. szám alatt 

(a volt Tüdőgondozó 
épületében) érhető el.

 Telefon: 66/414-514.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend 

Ügyeletes gyógyszertár: 

DECEMBER 12-19. 
Levendula Patika (Csabai u.), 

DECEMBER 19-26. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.), 

DEC. 26. - JAnUáR 2. 
Turul Patika (Piac tér), 

JAnUáR 2-9. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.), 

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

A gyógyszertári ügyelet: 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 

vasárnap és ünnepnap 
9-11 óra valamint 17-18 óra 

között vehető igénybe. 
Szombaton 

a Levendula Patika 
15 óráig nyitva tart.

Nem változnak  
a piaci helypénzek 

A napokban döntött Békés 
Város Képviselő-testülete ar-
ról, hogy a békési piacon fize-
tendő helypénzeket változat-
lan feltételek mellett hagyja 
2016. január 1-től.  

Csakis a magukat a jövőért fe-
lelősnek érző polgárok együttes 
szellemi erőfeszítése vezetheti jobb 

irányba Magyarországot. Hívjuk 
az olvasót, gondolkodjon velünk e közös akarat 16 
fejezete során. A teljes anyag letölthető a KÉSZ 
honlapjáról: www.keesz.hu.

1. A Nemzeti karakter fejezet szerzője 
Hegedűs András elengedhetetlennek tartja 
az erkölcsi rend hirdetését a társadalomnak 
az ország és benne a nemzet fennmaradása 
érdekében. Megjegyzi, hogy a mai magyar 
lelkület pesszimizmusra hajló, és apatikus 
vonásai vannak, ami részben az Isten-tu-
dat elvesztésének tudható be. A keresztény 
Magyarország 1000 éves fennállása bizo-
nyítja, hogy az ellentétektől feszülő, köny-
nyen lelkesedő és könnyen csüggedő, de 
pesszimizmusát mindig meghaladó, azon 
túllépő lelkületű magyar nemzet erejét 

nem valami túlmisztifikált, ködös pogány 
őserőből, hanem az Istenbe vetett mély hi-
téből nyerte.

2. Az Egyházi élet fejezetben osztie 
zoltán és Barsi Balázs az egyházak meg-
csappant tekintélyére, a társadalomra gya-
korolt minimális hatásukra hívják fel a fi-
gyelmet. Meglátásuk szerint, áthidalhatat-
lannak látszik a szakadék a társadalom és 
az egyházak között. A szerzők szorgalmaz-
zák, hogy az egyházak életében prioritást 
kapjon a papok, lelkészek képzése, a főpap-
ság és az alsó papság közötti kapcsolatja-
vítás, a társadalmi párbeszéd és a közössé-
gek szerepe, az egyházak nemzeti felelőssé-
ge. Megítélésük szerint a történelmi keresz-
tény egyházak képviselőinek magas szinten 
is meg kell nyilatkozniuk közérdekű, köz-
életi kérdésekben.

KÉSZ, Magyar Polgári Együttműködésért 
egyesület, Professzorok Batthyányi köre

Az idők jelei

Megnyílt a békési kormányablak
Újabb támogatást ígért Lázár János miniszter 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Mindennek Békés megyé-

ben talán az átlagosnál is na-
gyobb jelentősége van.

A polgármester hozzátette, 
hogy a beruházás igazolja, hogy 
Békés meghatározó része a tér-
ség életének, és hogy a telepü-
lés jó úton jár. 

Dankó Béla országgyűlési 
képviselő emlékeztetett arra, 
hogy 1715-ben az újjászervező-
dő vármegye a településen tar-
totta megalakuló ülését. 

- A Békési Járásban több 
mint 37 ezren élnek, akik éven-
te mintegy 57 ezer ügyet intéz-
nek, ezért nagyon fontos, hogy 
minél inkább ügyfélbarát le-
gyen a rendszer. A kormány 
célja és szándéka pedig az, hogy 
közelebb hozzák az állami szol-
gáltatásokat az emberekhez.

Gajda Róbert, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott elmondta, 
hogy közigazgatási szempont-
ból a megye egyik legfontosabb 

településén adtak át az új kor-
mányablakot, immáron a tíze-
diket, az utolsót, amely EU-s 
finanszírozásból készült el. 

- nem is lehetett kérdés, 
hogy Békésen erős járási szék-
helyt kell kialakítani, amit a 
kormányablak is tükröz.

Dr. Csarnai Judit, a Béké-
si Járási Hivatal hivatalvezető-
je bemutatta a kormányablak-
ban elérhető szolgáltatásokat 
és köszönetet mondott min-
denkinek.

Átvágták a szalagot. Balról jobbra Gajda Róbert kormánymegbízott, Lázár János miniszter, Izsó Gábor pol-
gármester, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Csarnai Judit hivatalvezető.
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Előzetes kulturális ajánlat
 KI MIT TUD  -  a színpad 

a TIÉD! címmel kerül sorra a 
kulturális központban Békés 
és térsége 2016-os esztendejé-
nek legnagyobb általános te-
hetségkutató versenye. Kate-
góriák nincsenek. Az eldöntő 

január 23-án lesz, a döntő feb-
ruár 20-án. Bővebb tájékozta-
tást a kulturális központ ad.
 Ray Cooney és John Chap-

man: ne most, Drágám! című 
vígjátéka előadása február 23-
án 19 órától lesz látható a kul-

turális központban. Főszerep-
ben Pindroch Csaba és Huj-
ber Ferenc. Jegyárak: 2700 Ft; 
3200 Ft; 3700 Ft. AKCIóS 
JEGYáR! Január 2-22 között 
minden jegy 2700 Ft. Váltható 
a helyszínen.
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Csendesül...
ÚjrA iTT A SzéP KArácSoNy…

Mindaz, ami a karácsonyi ünneplésre való készülést jelzi, és 
már hetek óta körül zsongja: a csillogó fények, a szebbnél szebb 
dekorációk, és az akciók, amelyek kihagyása nélkül már az ün-
nep nem is ünnep. De valóban így van? A szeretet ünnepének a 
lényegét sokszor az ajándék értékével azonosítjuk. Jézus Krisz-
tus születésekor a betlehemi éjszakában lévő pásztorok az angya-
li üzenetet követően elindultak, hogy megkeressék az újszülött 
gyermeket. És mi történt, amikor megtalálták? Milyen ajándé-
kot tudtak adni? Azt, hogy leborultak és imádták a megszületett 
megváltót. A bölcsek, akiket a csillag vezetett az útjuk során, 
amikor megtalálták a gyermeket, az ajándékaikon túl ők is lebo-
rultak a világ megváltója előtt.

A pásztorok és a bölcsek, majd később a templomban Simeon, 
a tanítványok közül Simon Péter, a golgotai keresztnél a római 
százados, és azóta a világban több millió keresztény ismeri el és 
vallja azt, hogy Jézus az Isten fia, a világ megváltója. A betlehe-
mi istállóban született több mint 2000 évvel ezelőtt, élt és taní-
tott az Isten országáról Augustus császár és Poncius Pilátus ide-
jén, majd megfeszítették, meghalt, de az Isten feltámasztotta a 
halálból és ma is él. 

A Bibliában olvassuk: „Mert Isten úgy szerette ezt a világot, 
hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.”

Krizsanyik Győző, lelkipásztor    

A Politico amerikai külpolitikai magazin európai ki-
adása összeállította azon európai személyek 28 fős listáját, 
akik leginkább befolyásolták az EU jelenét és jövőjét. Or-
bán Viktor végzett az élen. A magazin szerint ők azok, akik 
alakítják, felrázzák és felforgatják a kontinenst. A magyar 
miniszterelnököt konzervatív felforgatónak nevezik, képte-
lenség őt nem észrevenni, pedig csak egy 10 milliós ország 
vezetője. Akár szeretik, akár nem, mindenképpen figyelni 
kell rá. Jelenleg legalább annyira alakítója, mint résztvevője 
az európai korszellemnek. Magyarország volt az az ország, 
amelyik betartotta azt az uniós törvényt, hogy nem enge-
dik át a határokon ellenőrizetlenül a bevándorlókat. állás-
pontja miatt az EU vezetői ki akarták közösíteni. Most ő az 
európai jobboldal vezéralakja. A párizsi terrortámadás után 
egyre többen állnak be mögé. A listaállításkor olyan sze-
mélyeket kerestek, akik nem a komoly hatalmi pozíció mi-
att keltik fel a figyelmet, hanem mert a legnagyobb hatást 
gyakorolják akár egy ország, egy nemzetközi tevékenység, 
a jog, a vallás vagy az európai identitás területén. Ez utóbbi 
ad magyarázatot arra, hogy a szerkesztők miért választották 
meg elsőnek Orbán Viktort és szerintük miért érdemes leg-
inkább rá figyelni a következőkben. 

Újabb kincsek Békés kincsesládájából
– Békés kincsesládájából 

újabb kincsek kerültek elő – 
mondta köszöntőjében Izsó 
Gábor, Békés város polgár-
mestere, aki Mahovicsné Ladá-
nyi Anita és Mahovics Tamás 
viseletgyűjteményének kiál-
lítás-megnyitóján méltatta a 
házaspár ez irányú munkássá-
gát, továbbá a 2007 óta álta-
luk vezetett Belencéres nép-
táncegyüttesben végzett tevé-
kenységüket is. Látszik, hogy a 
házaspár nagyon szereti e vá-
rost – hangsúlyozta.

Fontos megemlíteni, hogy 
az esemény nyitóprodukciója-
ként ifj. Mahovics Tamás – aki, 
mint sokan tudják, partneré-
vel, a jászberényi Busai Bori-
val, bejutott a Fölszállott a pá-
va című műsor december 18-i 

döntőjébe – Decsi verbunkot 
táncolt. A „nem messze van 
ide Kalocsa…” rendezett ki-
állítást Mlinár Péter, népi vi-
seletkészítő és -tervező, a Bé-

késcsabai Balassi néptánc-
együttes jelmeztervezője nyi-
totta meg, aki egyebek mellett 
elmondta, hogy nagyon kevés 
ember van Magyarországon, 

akinek ilyen nagy gyűjtemé-
nye van. A Galéria nagyterme 
sem lenne elég a sok-sok vise-
letnek, amelynek a házaspár a 
birtokában van – mondta.

Ezen a kiállításon az álta-
luk összegyűjtött népviseletek 
segítségével képzeletbeli uta-
zást tehetünk térben és időben 
egyaránt, a Galga mentétől, a 
kalocsai szállásokon és nyírsé-
gen át egészen Békés megyéig. 
Mindketten fontosnak tartják 
kultúránk hagyományos érté-
keinek megtartását és tovább-
adását a fiatalabb generációk 
számára.

A 2016. áprilisáig megte-
kinthető kiállítás szakmai ren-
dezője Szojka Petronella nép-
rajzos muzeológus, akinek ez 
az első rendezése.  zs. i.

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

Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
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A „Nem messze van ide Kalocsa...” című kiállítás 2016. áprilisig látha-
tó a Békési Galériában.

A Szent Lázár Alapítványnak lehető-
sége van 2016-os évtől növelni munka-
vállalóinak létszámát, ezért megválto-
zott munkaképességű munkavállalók 

jelentkezését várja betanított munkákra: 
hálókötés, alkatrész összeszerelés, varrodai 

termékek elkészítése, savanyító üzemi munkák.
A Pszichiátriai Nappali Ellátó Intézménybe is vár-
juk a jelentkezőket. 

Jelentkezni a Hunyadi tér 1/1. és a Petőfi u. 33. szám 
alatti telephelyeken.

Elérhetőség: 66/643-588, 
Budásné Rigler Gyöngyi és Molnárné Kiss Tímea

Horváth Hajnalka 
kiállítása Békéscsabán

Egészen január 8-ig meg le-
het tekinteni Horváth Haj-
nalka békési alkotóművész ki-
állítását a megyeszékhelyen, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A fiatal béké-
si művész számos újabb akva-
rell alkotását is elvitte a jó ne-
vű csabai kulturális intézmény 
emeleti folyosóján helyet ka-
pott tárlathoz. Így sajátos lá-
tásmódját és derűjét sugár-
zó alkotásai újabb emberek-

hez juthatnak el. Hajnalka tíz 
éve foglalkozik komolyabban 
az alkotó művészettel, számos 
egyéni és csoportos kiállítása 
volt már sokfelé, munkássá-
gát pályázatok fődíjai kísérik. 
Idén ő kapta meg a KÉSZ-dí-
jat. A nagysikerű 2016-os Bé-
kési Kalendárium borítóján is 
Horváth Hajnalka főtérről ké-
szített alkotása látható, egy-
ben ő írta a kiadvány előszavát 
is.  Sz. K.

Szegény gyerekek 
ajándéka

A legelesettebb helyzetű 22 
családban élő 89 gyermeknek 
adott át tartósélelmiszer cso-
magot (a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület felajánlásából), 
továbbá saját gyűjtéséből ru-
ha- és játékadományt a Szent 
Lázár Alapítvány. Az „Én is 
tudok segíteni” program tize-
dik éve ajándékozza meg a sze-

gény családokat, e mozgalom 
élén az idén 20 éves Szent Lá-
zár Alapítvány áll. A bőséges 
ajándékok mellé a gyerekek 
karácsonyi műsort is kaptak. 
A gyűjtést a békési piacon szá-
mos vásárló és eladó segítette, 
főleg ruhák és játékok adomá-
nyozásával. nekik a szervezők 
ezúton mondanak köszönetet.

Díjazták a jótékonyságot
Az idei Szent Miklós napok 

dísztanács ülésén az áldozatos 
önkéntes jótékonyságáért Ösz-

szefogás Díjat adományozott 
Gyergyószentmiklós alpolgár-
mestere, nagy Zoltán a békési 

Öreg, Paulcsik és Hegyesi csa-
ládnak, melynek tagjai évek óta 
önzetlenül támogatják a testvér-
városban működő Szent Anna 
Gyermekotthon lakóit és a tele-
pülés szegény családjait. Ők hív-
ták életre a Testvérvárosok Ke-
nyere mozgalmat, mely számos 
békésit adományozásra késztet.

Ugyanez a három család el-
ismerést kapott a főzőverseny-
ben is, amely szintén a Szent 
Miklós napok részeként zaj-
lott. Ezúttal Varga István (Csa-
viga) kiváló minőségű hurká-
ját, kolbászát, májasát tálalták 
a zsűri és az érdeklődő közön-
ség elé, nagy elismerést szerez-
ve a békési gasztronómiának. 

Horváth Hajnalka békési alkotóművész (középen) legújabb önálló tár-
lata Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban nyílt meg.

Ingyenes szolgáltatásaink:

 mentális támogatás
  egyéni problémák 

segítése
 adományosztások
 közösségi programok

  ügyintézésekben 
tanácsadás

 képzési lehetőség
  szociális 

foglalkoztatás

Az Élelmiszerbankot pénzadománnyal támogatókat almás és megy-
gyes lepénnyel kínálták meg. A gyűjtés december 4-én a város több 
pontján zajlott. 68 ezer forint gyűlt össze.
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békési sorsok, ékési arcokB

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

 házhoz meNT A miKuláS

A Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ Mikulá-
sai immár 10 éve járják a várost 
és örvendeztetik meg a kliens 
körükbe tartozó gyerekeket. A 
Mikulás elhozza a gyermekko-
ri csodát, elmondja intelmeit, 
énekel velük, meghallgatja kí-
vánságaikat és ajándékot oszt. 
A jóságos nagyszakállú idén 50 
rászoruló kisgyermeket lepett 
meg színes csomagokba rejtett 
apró ajándékokkal és édesség-
gel. Hagyomány- és értékmeg-
őrző jelleggel a Mikulás ünnep-
ségünket is megtartottuk e na-

pon. A gyermekek az ünnep-
ségen kézműveskedhettek, és 
a Mikulás is ellátogatott hoz-
zájuk, akit karácsonyi dalok 
éneklésével csalogattak be. Az 
ünnepség megvendégeléssel 
zárult, ahol a gyermekek szé-
pen megterített asztalnál elfo-
gyasztották a számukra öröm-
mel készített süteményt. A jó-
kedv és a vidámság teremtette 
meg az ünnepi hangulatot. 

Köszönjük a városban mű-
ködő vállalkozásoknak a meg-
valósításhoz nyújtott támoga-
tást!

iGyuNK iGAzi TiBeTi GyömBérTeáT!
A gyömbér egy rendkívül egészséges növény, az őszi, téli 

hónapokban mindenkinek fogyasztania kellene, hogy elejét 
vegye a meghűléses, influenzás betegségeknek. Ugyanakkor 
az emésztést is javítja, megelőzheti a belső gyulladásokat, 
és még a fájdalomcsillapító hatása is érvényesül, mivel a 
gyömbérgumók érzéstelenítőként is bevethetők. Amellett, 
hogy segít megelőzni a megfázást, a gyömbértea felmelegí-
ti az egész testet, mivel beindítja a vérkeringést, és a verej-
tékezésnek köszönhetően kezdetét veszi a méregtelenítés is.

A friss gyömbér a legjobb választás, ugyanis ebben az eset-
ben a legerősebb annak gyógyhatása. Teába, kompótokba is 
friss gyömbért, illetve annak levét ajánlott felhasználni.

Az étkek elkészítésénél is ajánlatos a gyömbért használni, 
mert ezáltal könnyebben tudjuk majd a nehezebb ételeket 
is megemészteni. Egy csepp organikus gyömbérolaj például 
feloldja a gyomorgörcsöket, a puffadást.

A tibeti szerzetesek gyömbérteája úgy készül, hogy 5 per-
cen keresztül főzünk 2 liter vizet, majd hagyjuk kissé kihűl-
ni. Ezután tegyük bele az 5 gramm frissen reszelt gyömbért, 
két evőkanál frissen csavart citromlét, 1 ek. mézet, 1 csipet 
őrölt borsot és egy csipet ánizst. Ezt szürcsölgessük egész 
nap. Főként étkezések előtt érdemes egy bögrével meginni. 
Évekig elkerülhet minket a betegség.

dr. jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Bringaklinika
Bizony, bizony néha még egy kerékpár is doktorért kiált, 
nemcsak mi, emberek. Hát én is ismerek egy helyet, ami 
ugyan méreteit tekintve inkább csak sürgősségi osztály de... 
Ezen a „de” szócskán van a hangsúly, hiszen a „doktorok” ta-
lán nem túlzás, „világszínvonalon gyógyítanak”. Íme!

- „Bringaklinika”. Miért ez 
a neve és mit „gyógyítanak”?

- A nagymamám, Kis Lajos 
Mihályné találta ki ezt a nevet. 
Egyéni vállalkozásként műkö-
dünk és nyilván ez egy fantá-
zianév. Gyakorlatilag egy olyan 
boltot szeretnénk vezetni a mai 
rohanó világban, amiben em-
berségesen bánnak a betérő-
vel és nem profitorientált. Szá-
momra sokat jelent egy mo-
soly, egy ízléses vicc. Mi akkor 
örülünk, ha a vevő elégedetten 
és jókedvűen távozik. Ha kell, 
szolgálhatunk alkatrésszel, ren-
delésre kerékpárral, illetve szer-
vizeléssel. Mindig mindenben a 
vevő igényeit kielégítve. A ke-
rékpárbolt megnyitásának tör-
ténete van. Még gyerekként, 
a nyári szünetekben segítet-
tem nagyapámnak, akit Béké-

sen csak Bumbi néven ismer-
tek és az apukámnak, akinek 
Békéscsabán szintén ilyen jel-
legű, csak komolyabb üzlete 
van jelenleg is. Amikor 2011-
ben meghalt a nagyapám, én 
vittem tovább az üzletét. Elein-
te a Bocskai utcán, de már két 
éve felköltöztünk a Csíkos ut-
ca sarkára. Hétfőtől péntekig 
9-17 óráig vagyunk nyitva, il-
letve szombaton 12 óráig. 

- Szóval kik is a „doktorok” 
ezen a klinikán?

- Dobra Tamás vagyok és 34 
éves. Hivatásom szerint tűzol-
tó és mellette a kerékpárboltot 
is irányítom. Van egy gyönyörű 
családom. A kislányom Fanni, 
most kilenchónapos és nagyon 
büszke vagyok rá. 

- Vetési Csabának hívnak, 23 
éves vagyok. Erőteljesen békési. 

Mezőgazdasági gépésztechni-
kusként végeztem a Mezgében. 
Gyerekként én is szerelgettem 
egy ismerősnél, aki aztán egy 
évvel ezelőtt beajánlott a jelen-
legi főnökömnek. Jó a munka-
helyi légkör, inkább munka-
társ vagyok, mint alkalmazott, 
ezért szeretek itt dolgozni. 

- Mosoly, udvariasság, gyor-
saság, alaposság a vállalkozás 
jellemzői. Mi a titok, hiszen 
mindenkinek van rossz napja?

- Megtanított minket az 
apánk normálisan viselkedni 
és dolgozni. Szeretünk szerelni, 
ez kikapcsol, és a hétköznapi 
problémák háttérbe szorulnak. 
Mindkettőnknek van humorér-
zéke, egymással is jókat viccelő-
dünk. Ez is oldja a feszültséget. 

Gyorsaság, alaposság? Mind-
ketten ezt láttuk a szüleinktől, 
nagyszüleinktől. Ezt hoztuk 
otthonról. 

- Idejük nagy részét a „kli-
nikán” töltik. Pihenés? Szaba-
didő?

- Csabinak az autóépítés és a 
kerékpározás a hobbija. Bringá-
zok én is nyilván, meg horgá-
szok, motorozok. De a legfőbb 
„hobbim” a gyermekem. 

- Közelednek az ünnepek. 
Mit üzennek az olvasóknak?

- Kellemes ünnepeket, kere-
kezésben gazdag, defektmentes 
boldog új évet mindenkinek! 
 Gugé

Következő interjúalanyunk 
– immár az új évben – 

Dr. H. Kovács Eszter lesz.

„A beteg érdeke a legszentebb”
Megszerettem az évek során ezeket a makacs és önérzetes 
békésieket – mondta a Békési Újságnak adott exkluzív in-
terjújában dr. Farkas István nyugalmazott háziorvos, aki 44 
év szolgálat után a napokban végleg elköltözött Békésről. 
Életét Keszthelyen folytatja.

Farkas István a ma Szlováki-
ához tartozó Érsekújváron szü-
letett, gyermekkorát Tótkom-
lóson töltötte. 1969-ben szer-
zett diplomát a szegedi orvosi 
egyetemen, majd a békéscsa-
bai kórházban az intenzív osz-
tályon lett segédorvos. 1971 
őszén vezényelték – először 
csak ideiglenesen – Békésre 
körzeti orvosnak. 1972 január-
jától lényegében egészen nap-
jainkig dolgozott megszakítás 
nélkül a békési betegekért.

- Életemnek több mint a fe-
lét Békésen éltem le. Megsze-
rettem ezeket a keményfejű 
embereket. Önérzetesek és ma-
kacsok, de gerincesek – mond-
ta a most 71 éves főorvos, aki 
az idők folyamán fül-orr-gégé-
szeti szakvizsgát tett, melynek 
nagy hasznát vette a családor-
vosi praxisában. 

Kérdésünkre, hogy milyen ál-
lapotban van a magyar egész-
ségügy, azt válaszolta, hogy ő 
már 15 éve állítja, a hazai egész-
ségügyi rendszert azok a lelkes 
emberek tartják életben, akik 
nem a pénz, hanem a betegek 
miatt dolgoznak.

- Ebből a fizetésből egy orvos 
vagy ápoló nem tud megélni. 
Akiben szemernyi ambíció van, 

régen lelépett. A több már po-
litika.

Ha már a politikánál járunk, 
ő maga is alaposan belekóstolt a 
közéletbe. 25 éven keresztül volt 
képviselő, sőt legelőbb még ta-
nácstag a pártállami idők vég-
vonaglása idején. Pártnak sosem 
volt a tagja, noha a liberálisnak 
mondott SZDSZ-hez kötik so-
kan a személyét, lévén ennek 
színeiben többször is képviselő-
séget szerzett a malomvégesi vá-
rosrészen. Dr. Farkas István ma 
már nem foglalkozik az országos 
politikával, a helyi ügyekről pe-
dig a tőle szokott szókimondás-
sal fogalmaz:

- nem nagyon figyelem, de 
amit látok, az nem tetszik. A 
Jobboldali Összefogás és a Fidesz 
harca a hatalomért. Én nem ha-
talomnak tekintettem a képvi-

selőséget, hanem megtisztelte-
tésnek, hogy tehetek a környezet 
lakóiért. Módom van beleszólni a 
kicsinynek tűnő, de az ott élők-
nek fontos ügyekbe. nem volna 
szabad a pártpolitikát bevinni a 
képviselő-testületbe. 

Közéleti szerepvállalását le-
számítva nem helyezte magát 
reflektorfénybe, noha szerepe 
volt a helyi orvosi kamarai cso-
port megalakításában is.

December 10-én dr. Farkas 
István végleg elköltözött Békés-
ről. 

- Keszthelyre költözöm. Azért 
megyek el, mert hiába mentem 
nyugdíjba három éve, mivel több 
generáció orvosa lehettem, máig 
sokan felkeresnek és elhívnak, én 
pedig nem tudok nemet monda-
ni a betegeknek. El kell távolod-
nom a várostól, az itteni embe-
rektől, a szép emlékektől. 

Végül arra kértük a főorvost, 
hogy üzenjen röviden a békési-
eknek.

- Azt kérem, hogy tartsanak 
meg jó emlékezetükben. Én vé-
gigdolgoztam ezt a 44 évet, éj-
szaka és hétvégéken is. Sokszor 
mogorva voltam, de csakis a be-
tegek gyógyulását kerestem. Ve-
zérmondatom mindig az volt, 
hogy „Salus aegroti suprema lex 
esto”, vagyis „A beteg érdeke a 
legszentebb”. Jobb helyzetben 
lenne az egészségügy, ha a szak-
mában ma is mindenki ezt val-
laná. 

Szegfű Katalin

  Ajándék- 
tárgyak

 Játékok
  Alkalmi, 

ünnepi ruhák
Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog 

új évet 
kívánunk!

Békés, Teleky u. 17.
Tel.: 66/411-023

Új igazgató 
a rendelő- 
intézetben

A képviselő-testület a de-
cemberi soros ülésén döntött 
arról, hogy a Békési Gyógyá-
szati Központ és Gyógyfürdő 
élére Erdélyi Imola Erzsébet 
klinikai biokémikust választ-
ja. Az új igazgató 2016. január 
1-től tölti be tisztségét.
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Terjesztéssel 
kapcsolatos 
reklamáció:

Békés Posta 
Telefon: 06-66-411-818

Megvannak a tolvajok
Az elmúlt napokban gyakori 

beszédtéma volt a békésiek kö-
zött a főtéren felállított adven-
ti koszorú ügye, ugyanis arról 
kétszer is lelopták a fényfüzért. 
Az témát az országos média is 
felkapta, nem éppen a jó hírét 
keltve városunknak. Az adventi 
koszorút az eset óta polgárőrök 
vigyázzák az enyveskezű garáz-

dáktól, akik a koszorú fémszer-
kezetét is megrongálták. nem 
pusztán lopásról van tehát szó. 
Az ellopott izzósorokat pótol-
ták, hogy pár lelketlen személy 
magánakciója még jobban ne 
ronthassa el a karácsonyvárás 
heteit. A rendőrség két férfit 
gyanúsít a tolvajlással, akiket 
napok alatt elkaptak. 

Kövesse lapunkat az interneten
www.facebook.com/bekesiujsag.hu
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Ingatlan 2 millió forintig

Kétszobás ház eladó a Legelő u. 30. alatt. 
Irányár: 2 millió Ft. 66/411-511.

Ingatlan 2-5 millió Ft között

Békésen egyszobás vegyesfalazatú ház 
eladó. Irányár, 2,2 millió. Tel.: 30/422-
4575
Hajnal u. 2/1. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 2,5 millió Ft. Tel.: 66/634-293, 70/771-
12-34.
A városközponthoz közel, csendes utcá-
ban 851 m2-es építési telek eladó. Irányár: 
2,8 millió Ft. Érd. : 70/324-74-24. 
Ház eladó a Sas u. 7. alatt 3,5 millió Ft-ért. 
66/414-919.
Összkomfortos, régi építésű családi ház 
eladó Békésen 3,5 millió Ft-ért. 30/590-
69-38.
Hosszú parasztház nagy telekkel a Drága 
utcában, a gyógyfürdő közelében eladó. 
Ár: 4 millió Ft. Érd.: 66/643-342, 70/222-
10-48.
Kétszobás ház eladó a Mátyás király u. 65. 
alatt. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: Mátyás ki-
rály u. 76.
Babilon sor 31. alatti 2,5 szobás, összkom-
fortos, gázkonvektoros, ipari áramos pa-
rasztház eladó melléképületekkel. Irányár: 
4,2 millió Ft. Érd.: 70/396-88-67.
A Dózsa György utca 15. szám alatt két-
szobás, összkomfortos ház 4,5 millió Ft-
ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Bélmegyeren, a Táncsics u. 12. szám alatti 
összkomfortos családi ház nagy portával 
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.: 30/618-
64-42. 
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
középső lakás sürgősen eladó Békésen. 
CSOK igényelhető. Ár: 4,8 millió Ft. Érd.: 
30/448-44-02, 70/227-00-63.
Szélső u. 49. alatti ház eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 5-8 millió Ft között

Háromszobás, régi építésű családi ház 
központhoz közel eladó. Irányár: 5,2 millió 
Ft. Tel.: 66/410-323.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház 
eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Tel.: 20/20-60-
161.
Békésen a Fáy utca 7. szám alatt a II. eme-
leten 2,5 szobás 56 m2-es lakás eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/679-21-18.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Bocskai u. 57. szám alatti felújított családi 
ház beköltözhetően eladó 6,2 millió Ft-ért. 
Tel.: 66/412-955.
Karacs utcában kétszobás, 58 m2-es III. 
emeleti lakás eladó 6,3 millió Ft-ért. Kő 
kockaházra központhoz közel csere érde-
kel. Érd.: 30/476-46-60.
Deák F. utcában sürgősen, áron alul eladó 
egy felújításra szoruló 3 szobás nagyker-
tes családi ház, sok melléképülettel. Irány-
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25. 
Váradi utca 30. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben sze- 
     replõ adatok hiteles sé  géért 
szerkesztõségünk Nem vál-
lal felelősséget. Csak lakos-
sági apróhir detéseket adunk 
közre.

INGATLAN 

Tisztelt olvasóink! 
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan 

ingatlanhirdetéseket te szünk kö zé, 
amelyben FELTÜNTETIK 

AZ IN GATLAN IRÁNYÁRÁT is.  
Megértésüket köszönjük. 

Kétszobás, III. emeleti erkélyes lakás el-
adó 6,5 millió Ft-ért vagy kertes házra cse-
rélhető. Tel.: 30/321-35-52.
Kétszobás kockaház melléképülettel, ga-
rázzsal eladó vagy első emeletig cserélhe-
tő. CSOK igényelhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Érd.: 20/47-42-609.
Széchenyi téren 1 + 2 félszobás III. eme-
leti lakás eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 
30/567-99-39.
Epresköz utcában felújításra szoruló két-
szobás, 80 m2-es, téglaépítésű kockaház 
eladó, szocpol. igénybe vehető. Irányár: 
6,9 millió Ft. Tel.: 30/95-52-247. 
Karacson 3. emeleti lakás és garázs el-
adó. Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-
62-62. 
A Fáy 8-ban I. emeleti, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. 
70/31-39-063. 
Széchenyi tér 8A-ban III. emeleti, 62 m2-
es, 2 + félszobás lakás eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Érd.: 30/250-16-58. 
Gyulán összkomfortos, kétszobás kertes 
ház a Fürdő közelében eladó. Irányár: 7 
millió Ft. Tel.: 30/799-50-50.
Eladó egy felújított másfél szobás, föld-
szinti lakás. 1 + 2 félszobás csere érde-
kel. Irányár: 7 millió Ft. 70/310-88-07.
Posta utcai kétszobás családi ház eladó. 
Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Hajnal utcában 2,5 szobás kertes ház el-
adó. Irányár: 8 millió Ft. 70/612-83-74, 
70/672-66-28.
A Kispince utcában 2,5 szobás gáz- és 
vegyes tüzelésű, összkomfortos családi 
ház ipari árammal, garázzsal eladó. Irány-
ár: 8 millió Ft. Tel.: 70/222-75-37.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 8 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.
Karacs 1B-ben 61 m2-es, háromszobás, 
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 8 millió Ft. 
Érd.: 70/516-52-25.

Ingatlan 8-10 millió Ft között

Békés, Fáy u. 6. alatti I. emeleti, 1+2 fél 
szobás, erkélyes lakás garázzsal együtt 
eladó. Irányár: 8,2 millió Ft. Érd.: 20/464-
10-32. 
Mátyás király u. 51. szám alatti 2,5 szobás, 
67 m2-es ház eladó. Ipari áram, központi 
fűtés, melléképületek. Irányár: 9,3 millió Ft. 
Érd.: 30/637-60-79. 
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Karacs 2B-ben I. emeleti, fehérkerítéses, 
felújított lakás eladó zárt, rendezett lép-
csőházban. Irányár: 10,5 millió Ft. 66/739-
890, 30/554-53-66.
Váradi utcában 2,5 szobás, gáz- és ve-
gyes tüzelésű, összkomfortos családi ház 
garázzsal eladó. Első emeletig tömblakást 
beszámítok. CSOK igényelhető. Irányár: 11 
millió Ft. Érd.: 20/47-42-609.
Mátraszentimrén téglából épült szép nya-
raló eladó 11 millió Ft-ért. Érd.: 2/950-70-
83.
Békésen,  a Kubikos utcában rendezett, 
négyszobás családi ház áron alul eladó. 
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 30/31-63-407.
Békésen, az Iskola utcában rendezett, há-
romszobás, ebédlős családi ház eladó. 
Felújított, hőszigetelt, ipari árammal ellá-
tott, melléképületes, teraszos. Irányár: 16 
millió Ft. 30/96-38-391.
A Dózsa utca elején egyemeletes, szige-
telt, lapos tetős kertes ház eladó. Irányár: 
18,5 millió Ft. Érd.: 70/262-96-61.

INGATLANT KeRes
Üresen álló kiadó kisebb kertes házat ke-
resek, idős nem dohányzó nagymamánk 
részére reális áron. Sürgősen. Tel.: 30/85-
81-911.
A Szőlő utca környékén kétszobás tégla-
házat keresünk kis telekkel 7 millió Ft-ig. 
20/950-70-83.

KeRT
Malomasszonykertben, a város szélén kert 
sürgősen eladó. Termő gyümölcsös, fúrt 
kút, villany. Tel.: 66/634-690.
20 AK föld eladó Bakuccal szemben. 
30/39-49-555.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val fizetéskönnyítéssel eladó. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Malomasszonykertben 2287 m2 bekerített 
kert szép kőépülettel, termő gyümölcsös-
sel eladó. Villany, fúrt kút, WC, tároló he-
lyiség. Érd.: 20/560-91-75.
Békésen, a krisztinai határrészen egy kat. 
hold föld eladó. Villany van. Tel.: 20/543-
20-48.
Sebők kertben kövesúthoz közeli zártkert 
áron alul eladó. Téglaház, villany, ásott 
kút, szerszámos. Érd.: 66/416-747.
Malomasszonykert elején 3 kvadrát beke-
rített kert eladó. Víz, villany, faház, termő 
gyümölcsfák. Tel.: 30/822-47-88.
Kert eladó. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: Má-
tyás király u. 76. 

JÁRmű, ALKATRész
Chevrolet Sparks személygépkocsi 2016. 
júliusig műszakival 83 ezer km-rel, nagy-
szervizen átesett eladó 650 ezer Ft-ért. 
Érd.: 30/476-46-60.
S.E.L. 500-as veteránkorú Mercedes igé-
nyesnek eladó. 30/94-55-433.
Kubuta 1600 kistraktor tartozékokkal el-
adó. 20/581-73-69.
Simson 51-es eladó. Tel.: 30/457-23-02.
Simson segédmotorral vennék bontásra, 
csak legálist. Tel.: 20/94-50-726.
Autóba való kagylós gyermekülés eladó. 
Érd.: 20/560-91-75.

ÁLLAT
Nagysúlyú mangalicahízó eladó Murony-
ban. 500 Ft/kg. 30/39-49-555.
Malac eladó. Tel.: 30/433-79-89.
7 hetes malacok eladók, vegyes ivarúak 
7000/ db. 30/85-81-911.   
Gyöngyös élve vagy konyhakészen eladó. 
30/410-40-12.
100 kg körüli igazi hagyományos takarmá-
nyon nevelt hízó hússertések eladó. Érd.: 
70/218-59-72.
Birka és bárányok eladók. 30/485-99-16.
Mangalicahízók eladók. 70/36-59-846.
150 kg-os húsjellegű hízó eladó. Tel.: 
66/415-282.
3 db kb. 30 kg-os igazi húsjellegű süldő 
eladó. Érd.: 70/218-59-72.
Kecskék eladó, anyák és fiatalok, vágásra 
is. 20/47-29-658.
1 db kocahízó és két nagysúlyú hízók el-
adók. Érd.: 66/415-467, 70/616-48-65.
Vevőtársat keresek egy kb. 180-200 kg-os 
hízóra. Érd.: 20/580-55-70, 20/580-25-47.

TÁRsKeResés
49 éves elvált férfi egy hölgyet keres. Nem 
jó egyedül. 20/27-450-60.

muNKÁT KeRes, AJÁNL
Élelmiszerüzletbe szakképzett eladót kere-
sek. Békés, Táncsics u. 3/2. Tel.: 30/96-
37-938.
Időseknek, betegeknek főznék karácsony-
ra olcsón. 20/36-00-470.
Gyakorlott, szakképzett betegápoló otthon-
ápolásban elhelyezkedne. Tel.: 70/646-74-
55.
Otthonápolási munkát keresek, vagy se-
gítenék bevásárlásban, orvosi ügyekben, 
gyógyszerkiváltásban. 70/646-74-55.

eGyéB 
Érett humuszos trágya ingyen elvihető. 
Fóliásoknak is jó. 30/39-49-555, Murony.

KÖLTÖZTETÉST vállalunk, 
a távolság nem akadály!

+36-70/611-3717

Jó állapotban lévő sarok számítógépasz-
tal reális áron eladó. Érd: 06-20-572-3159
Többszáz könyv eladó Békésen. Már pár-
száz forinttól sokféle témában lehet válo-
gatni. Lista kérhető a fez@freemail.hu cí-
men. 
7. és 8. osztályos és gimnáziumi tan-
könyvek újszerű állapotban eladók. Érd.: 
30/95-60-637. 
3 méter körüli szabályos, minőségi lucfe-
nyők, valamint kisebb méretű ezüstfenyők 
eladók. Tel.: 30/433-79-89. 

Kisbálás búzaszalma eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 30/433-79-89.
Kertben termelt, étkezési mák eladó. Tel.: 
30/433-79-89.
28-as női kerékpár eladó, régi típusú 2 db 
(egy palackos és egy vezetékes) gáztűz-
hely 8000 Ft/db. 30/85-81-911.
Keverőtárcsás mosógép 8000 Ft, rotaka-
pához gumis kerék jó gumikkal 10000 Ft 
ért eladó. 30/85-81-911.

A Rákóczi utca 20. szám alatti 
cipőjavító műhely teljes 

berendezéssel, anyaggal ELADÓ. 
Érdeklődni: 66/412-070.

Kisfiú ruhák eladók 0-tól 15 hónapos ko-
rig. 70/41-32-197.
Eredeti Adidas 74-80-as babaszabadidők, 
2db babakád, játszószőnyeg eladó. Érd.: 
70/41-32-197.
Sarok számítógépasztal és nagyméretű 
könyvespolc eladó. Érd.: 20/57-23-159.
Édes és erős őrölt ház fűszerpaprika ter-
melői áron eladó. 30/94-55-433.
Grohe zuhanycsaptelep kombinált fejzu-
hannyal, termosztátos, eredeti csomago-
lásban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Vesszőből font hintaszék újszerű állapot-
ban eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Színes video kaputelefon eredeti csoma-
golásban, teljesen újonnan eladó. Érd.: 
20/560-91-75.
Üres gázpalack eladó. Érd.: 20/560-91-75.
Építkezésből kimaradt csúszásmentes já-
rólap eladó. 30/94-55-433.
Használt és új paplan és párna eladó. 
30/94-55-433.
Egy nagy pótkocsi vegyes trágya ingyen 
elvihető. 30/543-60-76.
Eladó kb. 700 db hazai hódfarkú tetőcse-
rép Mezőberényben. Érd.: 30/725-12-41.
Eladó Gyulán jelenleg termő szép citromfa 
helyhiány miatt. Fenyőfák baráti áron. Tel.: 
30/799-50-60.
Eladó: új hosszú női bunda, férfi 3/4-es 
irhabunda, új fémtalpas szánkó, kétsínes 
függönytartók. Tel.: 30/272-43-50.
Kamuton eladó: P10-es üzemképes blokk, 
kukoricamorzsoló, fatüzelésű perzselő. 
70/27-10-532.
Ágyat vennék olcsón vagy ajándékba. 
20/36-00-470.
Kétrózsás kis gáztűzhely palackkal eladó. 
30/498-65-18.
Eladó egy hordozható vajszínű csempe-
kályha. Irányár: 18 ezer Ft. Érd.: 20/40-69-
950, 17 óra után.
Eladók: gáztűzhelyek, hegesztő, rézüst, 
rekamié, szekrény, ágyneműtartó, szőnye-
gek, tévé. Tel.: 66/412-955.
Fa sózóteknő eladó. Érd.: 66/634-398.
Eladó: Hilti 72-es ütvefúró szerszámokkal, 
Ladához alkatrész, villanymotorok, kétfajta 
cserép.  Tel.: 66/412-862.
Bontásból eladó: fa gerébtokos ablakok, 
ajtók illetve konvektorok műkő ablakpár-
kánnyal. Tel.: 30/482-75-12.
Eladó 2 db hűtőszekrény és egy fagyasz-
tóláda príma állapotban. Érd.: Békés, Te-
leki u. 13.
Eladó: szekrénysor, dohányzóasztalok, 
ülőgarnitúra, hűtőszekrény, szőnyegek, 
rekamié, Erzsébet háló éjjeli szekrények 
+ asztal, gázpalack, székek, sarokpolc, 
női kerékpár, kővályúk, új hallókészülék. 
70/612-83-74, 70/672-66-28.
Pálma, 2 db szobafenyő, jucca pálma és 
sok szobanövény eladó. Érd.: 30/905-49-
14.
Régi lámpagyári légpuska eladó vagy jó-
szágra cserélhető. Tel.: 20/94-50-726.
Vennék tollat, parasztbútort, disznóvágó 
asztalt, gyalupadot. 30/828-77-27.
Eladó: 2 db rekamié, 4 db fotel, hűtőláda, 
előszobafal, gázpalack, egyliteres fazék, 
húsos teknő, háromrészes garnitúra, bő-
rönd. Érd.: 30/905-49-14.
10-20 l-es zsírosbödönök, újszerű világos 
íróasztal, új duplarugós kerékpárülés el-
adó. 70/236-35-37.
Bontásból eladó hullámpala, cserép, kúp-
cserép, tégla, faanyag, ablakok, konvekto-
rok, redőnyök, mosdókagylók, palakúpok, 
oszlopok és húsdarálók. 20/47-29-658.
Szekrénysor, kétajtós modern szekrény, 
hintaszékek, asztalok, állólámpa, székek, 
fa létra eladó. 20/472-96-58.

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 5. kedd 12 óra

InGYEnES APRóHIRDETÉS!

Apróhirdetések 2015. 11. 30.
BÉKÉSI GYÓGYÁSZATI 
KÖZPONT ÉS GYÓGYFÜRDŐ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A BÉKÉSI GYÓGYÁSZATI KÖZ-
PONT ÉS GYÓGYFÜRDŐ „INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM-
BŐVÍTÉS A BÉKÉSI GYÓGYÁSZATI JÁRÓBE-
TEG-ELLÁTÓ KÖZPONTBAN” CÍMŰ PÁLYÁZATI 
PROGRAMJA
A korábban elnyert 2,7 millió forintos támogatás-
nak köszönhetően megvalósult két asszisztens 
foglalkoztatása az intézményben 2015.04.01-től.
Az előzményekről: a „Békési Kistérségi Komplex Gyó-
gyászati Járóbeteg Ellátó Központ bővítése és korsze-
rűsítése" című projekt kapcsán 2011 májusában adták 
át az intézmény egyik telephelyén a felújított épüle-
tet. A projekt a balneoterápiás kezelések vonatkozá-
sában új kezelési formák bevezetését tette lehetővé, 
így súlyfürdő, iszapkezelések és Caracalla kád általi 
masszázs is helyet kapott az új fürdő épületében. A 
meglévő szénsavkezelés és a víz alatti masszázs ki-
egészült és külön helyiségben valósul meg, melyhez 
külön felügyelet, asszisztencia szükséges. A kezelé-
sek számának bővülése maga után vonta a szaksze-
mélyzet létszámának növekedési igényét is, ezért volt 
szükséges két asszisztens pályázati támogatással tör-
ténő folyamatos jelenlétére, foglalkoztatására. 
Ezért is pályázott sikerrel az intézmény  a TÁ-
MOP-6.2.4.B-14/2-2015-0005 kódjelű és Intézményi 
létszámbővítés a Békési Gyógyászati Járóbeteg 
Ellátó Központban elnevezésű projekt keretében két 
asszisztens foglalkoztatására, akiket a pályázati idő le-
telte után is tovább alkalmaz a rendelőintézet.
Az intézményben végzett betegelégedettségi kérdőív 
kiértékelése azt mutatja, hogy a hozzájuk járó betegek 
elégedettek és szívesen veszik igénybe az újabb szol-
gáltatásokat.  

Mosolyt hozott a Mikulás
(Folytatás az 1. oldalról)
Tomboló siker, kimelegedett, piros arcocskák, boldog „moso-

lyország” jellemezte műsorukat. Az utolsó szám végén beballagó 
- messze Székelyföldről érkező - végtelenül türelmes Mikulás bácsi 
mind a 125 gyerekkel szóba állt, miközben csomagjait osztogatta. 
A kulturális központ munkatársai és a békési cukorkaüzem is hoz-
zájárultak a nap sikeréhez.

És ekkor még hátra volt vasárnap, nagyszalonta, ahol Böjte 
Atya százegynéhány gyereke várta izgatottan az érkezőket, hiszen 
már tudták, hogy nem múlhat el Mikulásjárás a békésiek és a 
velük együtt régóta társként ténykedő - de nagyon sokszor ön-
állóan is „dolgozó” - békéscsabaiak nélkül. Sándor-Kerestély Fe-
renc tanár úr keze alatt a gyerekek nem csak fizikát tanulnak a 
csabai Evangélikus Gimnáziumban, hanem a nagybetűs életet is. 
Kollégáival együtt most osztálynyi gyerek jött utánfutónyi aján-
dékcsomaggal és sok-sok szeretettel felpakolva. De nem jött üres 
kézzel a békési csapat sem, a szokásos csomagok mellett Barkász-
né Brezina Bea idén is kitett magáért ajándékaival. A teljes fel-
szabadultság, a felhőtlen öröm, lelkes együtténeklés, taps, tánc: 
ez, ami itt történt. S még valami: egy pöttömnyi szöszi lány nem 
tágított a Mikulás bácsi mellől, akkor sem, mikor már megkap-
ta ajándékát, amikor Imi bácsiék már pakoltak. A kezét fogó na-
gyobbacska lánynak aztán odasúgta: Meg akarom puszilni a Mi-
kulás bácsit! És megtette. na, aki ekkor nem sírta el magát, az 
sem úszta meg: megtette akkor, amikor a búcsúzás pillanataiban 
- megköszönve minden szeretetet - körbevették az ajándékozókat 
a gyerekek, és énekelve áldás kértek rájuk.

Egy ilyen hétvégének nem lehet más folytatása, mint kimon-
dani: jövőre, veletek, ugyanígy! Vagy még jobban. Rengeteg, vi-
lágsebet tapasztó, jótékony szeretettel.  Pálmai Tamás

Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Minden tisztelt jelenlegi és leendő ügyfelünknek 
kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Lehoczki autómosó és autókozmetika

Minden tisztelt 
jelenlegi és leendo 

ügyfelünknek  
békés karácsonyt  

és boldog új évet kíván 
a Lehoczki Autómosó!

,,

Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.
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Egy nyelvet beszélünk
KUTYATáR

A Kutyatár című verset mindannyian is-
merjük, sőt esetleg kívülről is tudjuk, Weö-
res Sándor kedves gyermekverse. „Harap ut-
ca három alatt / megnyílott a kutyatár, / síp-
pal-dobbal megnyitotta / kutyafülű Aladár.” 
Így a vers első versszaka. Hogy aztán mi len-
ne ennek a mögöttes jelentése, annak a meg-
mondhatója csupán a költő - mi azonban bol-
dogan skandálhatjuk, és most megtudhatjuk, 
hogyan is keletkezett ez a mű. Kutyát ugyan 
nem állítanak ki a múzeumokban, minden-
féle más régiséget azonban igen, s költőnk 
közvetlenül a háború után a székesfehérvári 
István király múzeumnak lett a tisztviselő-
je. Radnóti Aladár – a későbbi neves ausztri-
ai régész - , a közgyűjteményeket kezelő mi-
nisztérium megbízottjaként egy alkalommal 

bejelentés nélkül látogatott el a fent nevezett 
intézménybe, s Weörest irodájában… egé-
szen más jellegű tevékenység közben talál-
ta, egy meglehetősen lengén öltözött hölgy 
társaságában. A kellemetlen jelenetből az kö-
vetkezett, hogy a költőnek ez a székesfehér-
vári korszaka felettébb hamar lezárult – pe-
dig Radnóti Aladár arról nem is tudott, hogy 
szeretett szerzőnk egy gyermekszarkofágot 
használt rendszeresen délutáni szunyókálás 
céljára. S hogy Radnóti Aladáron bosszút ve-
gyen, megörökítette keresztnevét és intéz-
ménynyitó tevékenységét, a Bognár utcából 
pedig Harap utcát csinált. A vers pontos je-
lentését pedig magával vitte a - gyermekszar-
kofágba.

Szilágyiné Szabó ágnes

ProGrAMAjánLAToK dECEMBEr 15.–jAnuár 2. KÖZÖTT

December 15. kedd 18 óra

„Természetesen az egészség felé!” szakkör. Té-
ma: karácsonyi ételeink a szeretet ünnepén 

Kulturális központ

December 16. szerda 17 óra 

Békési kórusok karácsonyi hangversenye. A be-
lépés díjtalan. 

Református templom

December 18. péntek 17 óra

Bio-konyha: Mákos bejgli és mákos ételek.
Kulturális központ

December 18. péntek 17 óra

Karácsonyfadísz készítés. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

December 18. péntek 19:30 

Szurkoljunk együtt Busai Borinak és Mahovics 
Tominak a Fölszállott a páva című tehetségku-
tató döntőjében! Közös szurkolás a kulturális 
központ aulájában.

December 20. vasárnap 10:30

Advent 4. vasárnapján ünnepi műsor és kira-
kodóvásár a Széchenyi téren, a bíróság épüle-
te előtt. Lelkészi áldás és zenés fellépés. Legyen 
vendégünk egy forralt borra! 

Január 2. szombat 18 óra

B.Ú.É.K. Békés! - újévi hangverseny. Jegyek de-
cember 18-ig válthatók a helyszínen 2000 Ft/fő 
áron, Békés Kártyával 1500 Ft/fő. 

Kulturális központ

A Békési Polgármesteri Hivatal konyhájának ajánlata
  52. hét                                                                  2015. december 21–23. 

Hétfő Kedd Szerda

Májgaluska leves Meggyleves Lebbencsleves

Milánói spagetti Párizsi, csirkemell, burgonyapüré Burgonyafőzelék 

Savanyúság Sült kolbász

  2. hét                                                                       2016. január 11–15.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

  Zöldbableves Gulyásleves Paradicsomleves Tarhonyaleves Tejfölös karfiolleves

Rizses hús Almás lepény
Sajtos-tejfölös 
csirkemell filé
Burgonyapüré

 Felesborsó főzelék 
Fasírt

Pirított csirkemáj 
Sós burgonya

Savanyúság Befőtt Savanyú uborka

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

  53. hét                                                                2015. december 28–31.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

  Karalábéleves Gombaleves Borsógulyás Almaleves

Lecsós sertésszelet, 
Párolt rizs Rakott burgonya Túrós csusza tepertővel Tarhonyás hús 

Alma Savanyúság

  1. hét                                                                        2016. január 4–8.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

 Bableves  Csontleves 
cérnametélttel

Savanyú 
tojásleves Reszelt tésztaleves Salátaleves

Sajtos-tejfölös
spagetti

Paradicsom szósz 
Húsgombóc

Rántott sertéskaraj
Burgonya köret Rakott karfiol

Fokhagymás 
sertéskaraj 

Sós burgonya

Savanyúság

Egy hívő ember, akit nagyon 
szeret az Isten

(Folytatás az 1. oldalról)
- Igen. Már fiatalon tag-

ja voltam a KIE-nek (Keresz-
tény Ifjúsági Egyesület), és 
nagyon korán megismerked-
tem a Bibliával és annak ta-
nításával. S ez áldássá vált a 
számomra a háborúban és a 
fogságban is, sőt azután is, 
egész életem során. Sokszor 
és sokaknak elmondtam már, 
hogy a Szentírás mentette 
meg az életemet a háborúban. 
Egy Újszövetséget tartottam 
mindig a zubbonyom alatt, az 
ingem zsebében, s egyszer ez 
a kis Biblia védte meg a szí-
vemet egy repeszszilánktól, 
mert felfogta annak becsapó-
dását. De egyébként a Jóisten 
emellett még sokszor meg-
mentette az életemet a fron-
ton, sokan elestek mellettem 
a harcokban, sokat tudnék er-
ről mesélni. De olvastam is én 
mindig a Szentírást, a fron-
ton is.

- Beszéljen Sanyi bácsi az 
orosz fogságról!

- Éppen a 22. születésna-
pomon, 1944. június 8-án 
vittek fogságba, s négy év 
múlva, 1948-ban jöttem ha-
za. Ahogy a harctéren, itt is 

„hittérítő” voltam, hirdettem 
a Biblia igazságait. Mikor az 
oroszok azt mondták, hogy 
nincs Isten, én rögtön rávág-
tam: „De van!”. Sajnos egy 
ruszki katonanő hamar elvet-
te a Bibliámat, és nem adta 
vissza sose.

- Hogyan alakult az élete a 
fogság után?

- Rögtön a hazaérkezé-
sem után a helyi vezetés ka-
tonatisztet akart csinálni be-
lőlem, de én tiltakoztam és 
azt mondtam, hogy én eddig 
is földműves voltam, s ezu-
tán is az akarok lenni. 1960-
ig magángazdálkodó voltam, 
de akkor beléptem a TSZ-
be, majd elvégeztem néhány 

mezőgazdasági iskolát. Vol-
tam baromfigondozó, mező-
gazdász, főállattenyésztő és 
brigádvezető. 

- S hogy teltek, telnek a 
nyugdíjas évei?

- nyugdíjba menetelem 
után egy ideig református 
presbiter voltam, s azután is 
még sokáig – ameddig bír-
tam – jártam a templomba és 
a bibliaórákra, de az utóbbi 
időben már eléggé legyengül-
tem, nem tudok kimozdulni a 
házamból. De itthon még el-
látom magam. S hogy az Isten 
a tenyerén hordoz, az is bizo-
nyítja, hogy nyolcvanéves ko-
romban, tizenhárom évvel ez-
előtt gyomordaganatot álla-
pítottak meg nálam. De sze-
rencsésen eltávolították, míg 
a gyomromból is kivágtak 
egy jó darabot. De túléltem, 
s megmaradtam. Mondta is a 
főorvos úr: „Sanyi bácsi, ma-
gát nagyon szereti az Isten!”. 
Hát igen, én is ezt mondom. 
Én egy olyan református hí-
vő ember vagyok, akit nagyon 
szeret az Isten, hogy ilyen so-
káig és sokszor megtartott, s 
megtart.

zsombok imre

„Engem megpróbált az élet”
Szinte egyidős a Magyar Rá-

dióval a békési nagy Mihály-
né, aki a napokban ünnepel-
te 90. születésnapját. Az idős 
asszony küzdelmes életet élt, a 
legnagyobb örömöt a számára 
szerető családja jelenti. 

nagy Mihályné 1925. de-
cember 2-án Tiszaújfalun szü-
letett, ahol az apja vasúti pá-
lyaőr volt. Kisgyerekként ke-
rült Békésföldvárra, szintén 
apja hivatása folytán. A csa-
ládban négy gyermek élt, ő 
a legfiatalabb. Egyik báty-
ja és apja a világháborúban 
halt meg, és fiatalon elvesz-
tette édesanyját is, így korán 
árvaságra jutott. A békési ka-
szinóban ismerkedett meg ké-

sőbbi férjével, akivel 1950-ben 
kötött házasságot. Két gyer-
mekük született, Mária és Fe-
renc. A pár korán elvált, így 
az asszony egyedül nevelte a 

gyermekeket. A mozi büféjét, 
majd a híd melletti trafikot 
vezetve nehezen kereste meg a 
betevőre valót. 1983-ban ment 
nyugdíjba. Most együtt él lá-
tás- és hallássérült fiával, 29 
éve egy Szarvasi utcai társas-
ház lakásának lakói. A napo-
kat a három unoka és 5 dédu-
noka szépíti meg, bár csak egy 
részük él Békésen, a többiek 
messze kerültek innen. Azon-
ban ragaszkodásuk, szeretetük 
a dédimama iránt sok örömet 
ad az idős asszonynak, aki ko-
rát meghazudtoló jó egészségi 
állapotnak örvend. A házkö-
rüli teendőkben őt és fiát Má-
ria lánya mellett egy szociális 
gondozó is segíti.  Sz. K.
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Megújul a város honlapja
Jövő év januárjában indul Békés Város Ön-

kormányzatának megújult, ügyfélközpontú in-
ternetes felülete, ami azt jelenti, hogy az összes 
ügyfajta, amely a Békési Polgármesteri Hiva-
talban intézhető, leírással, jogszabályi háttérrel 
és a szükséges nyomtatványokkal együtt elér-
hető lesz asztali számítógép, laptop, tablet és 
okos telefon segítségével is. 

Ügyfélbarát honlapon fogja tájékoztatni a 
lakosokat és az ügyeiket intéző állampolgáro-
kat Békés Város Önkormányzata többek kö-
zött az aktuális hírekről, a lakosságot érintő 
jogszabályi változásokról, a képviselő-testület 

döntéseiről. A vakok és gyengénlátók is köny-
nyen tudnak majd tájékozódni az oldalon. ne-
kik a megszokott ikont, a sárga alapon három 
fekete pöttyöt kell keresniük majd az oldalon, 
hogy a számukra megfelelő betűméretben ol-
vashassák az információkat. Izsó Gábor pol-
gármester bízik abban, hogy a honlap meg-
könnyíti a lakosok tájékozódását és eligazodá-
sát a közigazgatási ügyekben. Az oldalon né-
hány kiemelt információ angol és német nyel-
ven is elérhető lesz. Békés Város Önkormány-
zatának megújuló honlapjának címe továbbra 
is a www.bekesvaros.hu marad.  
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Horgász
szemmel
hAláSzATi joG 
meGSzerzéSe

Nagy várakozással zárjuk 
az évet. Komoly változások 
lesznek, hiszen a halászati jog 
bérlés megváltozik az állami 
vizeken. Az elkövetkező 15 
évre új vízkezelők jelennek 
meg. Bár már mindjárt itt az 
év vége, még nincs pontos in-
formáció arról, hogy ki vagy 
kik fogják a jövőben kezelni 
a Körösöket és holtágaikat, 
és az egyéb csatornákat. 

Nagy fordulatot várok a 
horgászat rendszabályozás-
ban is. reménykedek, hogy 
az új szabályok minden ol-
dalról átgondoltak lesznek, 
a halak védelme és a horgá-
szok eredményes fogása egy-
aránt érvényesülhet. 

A halak védelme érde-
kében várható alsó és fel-
ső mérethatár megszabása 
a fajfenntartás érdekében. 
A horgászok eredményes-
sége miatt rendszeres elő-
írt haltelepítések várhatók. 
A horgászati rendek  is mó-
dosulnak. A szabályokról a 
horgászegyesületek adnak 
bővebb információt, a leg-
lényegesebbet ebben a ro-
vatban januárban olvashat-
ják majd.

Összegezve, 2016-hoz én 
nagy reményeket fűzők. Új 
horgászgeneráció nevelkedik 
körülöttünk és nem mind-
egy, hogy egy kiürített ví-
zen vagy bőséges halfauná-
ban gazdag vizeken tapasz-
talhatják-e meg a horgászat 
örömeit. 

minden kedves horgász-
nak és természetbarátnak ál-
dott békés karácsonyt kívá-
nok! 

Szekerczés Sándor

Igazgatási szünet 
a Polgármesteri Hivatalban

Békés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy a Képviselő-testület által elfoga-
dott rendelet alapján 2015. december 21. napjától 2015. decem-
ber 31. napjáig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatal-
ban. Ebben az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szü-
netel. Halaszthatatlan ügyekben (anyakönyvi ügyek, egyes ha-
tósági ügyek) ezen időszak alatt is történik intézkedés. Kérjük 
a lakosság megértését.

Tárnok Lászlóné, jegyző

A döntőben 
is szurkolhatunk Tominak

A december 18-i döntő-
ben újra láthatjuk a hétéves 
Mahovics Tamást a közmédia 
Fölszállott a páva című népze-
nei és néptánc tehetségkutató-
jában. Tomi az elődöntőből a 
tévénézők szavazataival jutott 
tovább partnerével, a jászberé-
nyi Busai Borival a szóló és pá-
ros táncosok mezőnyében. Az 
elődöntőben somogyi táncot 
mutattak be a gyerekek, akik 
a legfiatalabbak a 24 döntőbe 
jutott produkció énekes, táncos 

és hangszeres fellépői között. 
Előadásukat a zsűriben helyet 
foglaló táncművészek, így Ko-
vács Enikő, Tímár Böske és Be-
recz István egyaránt elismerő 
szavakkal méltatta. A szülők 
köszönik az eddigi a támogató 
szurkolást és SMS-eket.

A duna TV december18-án 
pénteken 19:30-tól élőben 
közvetíti a verseny döntőjét. 
Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis Központ közös szurkolást 
szervez ugyanekkorra.

Cél a nulla hulladék
A békési Fenntartható 

Térségért Alapítvány (FE-
TA) az Országos Környezet-
védelmi és Természetvédel-
mi Főfelügyelőség, és a nem-
zeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóság támogatásával 
hulladékképződést megelőző 
szemléletformáló program-
sorozatot valósított meg de-
cemberben hat településen, 
közte Békésen is. Városunk-
ban a FETA az elmúlt évek-
ben már több szemléletfor-
máló és a helyi gazdaságot 
segítő eseményt szervezett, a 
mostani program a hulladék-
csökkentéshez kapcsolódó 
szemléletformálást tűzte ki 
célul. A célcsoport az általá-
nos iskolás és az óvodás kor-
osztály. Hat iskolában több 
mint ezer gyerek vett részt 
interaktív kiállításon (ahol 
megismerhették a mosódiót, 
mosószappant, az újrapapír 
termékeket, a komposztálás 
és szelektálás alapjait), egész-
séges helyi termék kóstolá-
son és előadáson. A progra-

mot befogadó intézmények a 
környezeti nevelés és szemlé-
letformálás további folytatá-
sához komposztáló ládákat, 
öko kukákat, palackprése-
ket, témával kapcsolatos ki-
adványokat kaptak.

– Az alapítvány legfon-
tosabb céljai közé tartozik, 
hogy a gyerekek, fiatalok 
számára olyan lehetőségeket 
mutassunk be, amelyekkel él-
ve nemcsak a saját életüket, 
hanem a környezetüket is 
fenntarthatóbbá, ember kö-

zelibbé tehetik. Ilyen lehető-
ség a kerékpározás, a helyi, 
egészséges termékek vásár-
lása, a komposztálás, vagy a 
szelektív hulladékgyűjtés is. 
- mondta el Gyebnár Péter, 
a FETA elnöke. Hozzátette, 
hogy Békést többek között 
azért választják sokszor prog-
ramjaik helyszínéül, mert a 
helyi közösségek és a város-
vezetés nyitottak az alulról 
jövő kezdeményezésekre és 
mindig lehet együttműködő 
partnereket találni. 

Várakozáson felül teljesítettek 
a békési labdarúgók

A Békési FC felnőtt együttese 4. helyen zár-
ta a 2015/16-os bajnokság őszi idényét a Megyei 
II. osztályban. A csapat mérlege 8 győzelem, 2 
döntetlen és 5 vereség, valamint 50 lőtt és 25 
kapott gól. A nyári szezon, így a bajnokság kez-
dete is döcögősen indult a csapatnak, idő kel-
lett, mire összecsiszolódott az együttes.  A csa-
pat fiatal átlagéletkora ellenére jól hely állt a 
bajnokságban és egy-egy vereség után is min-
dig talpra tudott állni, így az előkelő 4. helyen 
várhatja a tavaszi folytatást.

Az ifjúsági együttes – ugyancsak Bíró Péter 
edző irányításával – megnyerte a megyei kva-
lifikációs csoportot, így egyenes ágon feljutott a 
Megyei I. osztályba, tavasztól már ebben a baj-
noki osztályban lépnek pályára.

A serdülők Szarvas Róbert edző irányításá-
val a 2. helyen állnak a bajnokságban úgy, hogy 
eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, mint a 
jelenleg első Kondoros. Ráadásul még egymás 

ellen is játszik a két együttes, így minden re-
mény meg van a bajnokság megnyerésére is eb-
ben a korosztályban. 

Az U13-as együttes Puskás Károly edző ve-
zetésével első helyről várhatja a tavaszi folyta-
tást. A legkisebbek, vagyis az U7-es, U9-es és 
U11-es korosztályok Puskás Károly és Szarvas 
Róbert edzők iránymutatása mellett az Orszá-
gos Bozsik Programban vesznek részt. Ezekben 
a korosztályokban még nincs helyezés, nincs dí-
jazás. 

További hír a Békési FC háza tájáról, hogy 
a békési és a dunaszerdahelyi labdarúgók kö-
zött már 10 évre visszanyúló barátság kereté-
ben december 17-20. között újból a Csallóköz-
be utazik a Békési FC U19-es együttese, és egy 
teremlabdarúgó-tornán vesz részt. A dunaszer-
dahelyiek pedig majd február elején látogatnak 
Békésre, a soron következő xIV. Körös Kupa 
teremlabdarúgó-tornára.

Békésen a Reményhír Intézmény eötvös József Általános Iskolá-
ban valósult meg a program.
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