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Merre tovább
békési KÉSZ?

- 15 éves a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési csoportja. Mit
tart ön e maroknyi csapat a legnagyobb eredményének? Mivel gazdagították Békés közéletét, kultúráját, társadalmi kapcsolatait, ökumenizmusát?
- Épp azt, amit kérdezett: maroknyiságunk
megháromszorozódott, ezen belül aktív tagjaink száma megkétszereződött és a bővülés ellenére csapat maradtunk. Soha nem toboroztunk
új tagokat, hanem kivártuk türelemmel, amíg az
„égi automatizmus” olyan családokat, embereket hoz közénk, akik probléma nélkül beépültek
abba a nagyon demokratikusan működő közösségbe, ahol minden feladat elvállalása és végrehajtása önkéntes ugyan, de ha valaki azt mondta: megcsinálom, akkor a megvalósítást kötelezőnek tekintettük. A kezdeti kishitűségünk, félelmünk már az első rendezvényünk után elmúlt.
Azóta óriási lelki fejlődésen ment át mindenki,
aki közöttünk maradt, hisz volt természetes lemorzsolódásuk is. Úgy érzem, sikerült beteljesítenünk létrehozónk, Nagy József esperes úr és
Osztie Zoltán – nemrég leköszönt országos elnökünk – vízióját: kovász lettünk a város életében.
Városunk közéletisége nyíltabb, szókimondóbb
lett. Rendezvényeink mára vártak és elvártak.
Látogatóink istenhittől, felekezettől függetlenül egy állandó, stabil magból állnak, melyhez
mindig kapcsolódnak olyan emberek, akiket az
épp aktuális téma vonz. Belőlük aztán sokan
„nálunk ragadnak”. Az anno adott, akkor lélektaninak tekinthető pillanatban hozzájárultunk a
polgári erők integrálásáshoz, mely tett máig kihat a város életére, fejlődésére. Rendezvényeink, díjaink, karitatív tevékenységeink beépültek
a mindennapokba. Békés lakossága társadalmi
kapcsolatainak új értelme nyílt a tizenöt év alatt.
Ökumenizmusunk a patikamérleg pontosságát
mutatja: a tagság fele református, másik fele pedig katolikus. A mérleg nyelve pedig egyetlen görög katolikus tagunk. Díjazottjaink többsége református, de van köztük ateista, aktív MSZP-tag
is. Aki kiváló szakember a maga területén.
- Milyen jövőt lát? Miben kell megújulni, mit
az elértekből megtartani?
- Nemrég nálam járt rendszeres beszélgetőpartnerem, Török Árpi, aki szerint az idővonat
bevonatozta a Föld-világot a sötét jövőbe. Igazi, Árpi-féle képes és képletes megállapítás. De
vitatkozom vele. A magam és sokat beszélgető,
mindig vitatkozó csapatunk szerint küzdelmes,
nehéz időket élünk ugyan, de épp az ilyen kor
szül igaz embereket.
(Folytatás a 6. oldalon)

Ajándékozzon karácsonyra Békési Kalendáriumot!
A 2017-es kiadványban 160 színes oldalon
Békés múltja és jelene, hiánypótló néprajzi
és helytörténeti írások, novellák és visszaemlékezések, fotósorozatok, konyhaművészet, továbbá fejtörők, felnőtt kifestők és keresztrejtvény.

BÉKÉSI ÚJSÁG
KALENDÁRIUM

Árusítóhelyek:

 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés
 Ezüsttoll papírbolt

 Békési Könyvtár
 Antikvárium
 Békési Uszoda

Ára mindössze 750 Ft/db.
Minden vásárlónak ajándék könyvjelző!
Van ennél jobb karácsonyi ajándék?
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Közmeghallgatás
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 9-én,
pénteken 15 órától általános közmeghallgatást
tart a polgármester és az
önkormányzati képviselők
részvételével.
A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel
meghívják a város azon polgárait, továbbá
a helyben érdekelt szervezetek képviselőt,
akik véleményüket, javaslataikat e fórumon
el szeretnék mondani.
A közmeghallgatás helye: Békési Polgármesteri Hivatal nagyterme. Cím: Békés, Petőfi u. 2.

Vasárnaponként adventi ünnepi rendezvények a főtéren
A tavalyi, nem várt sikert hozó
sorozat folytatásaként idén is meghirdették a Békési Advent rendezvényt. Az önkormányzat egyes intézményei és a kultúrában legaktívabb civil szervezetek összefogásából megszülető sorozat a négy adventi vasárnapon 10:30-ra a Széchenyi térre, a bíróság előtti területre, a város karácsonyfája közelébe invitálja az érdeklődőket, akiket meleg teával, forralt borral is
megvendégelnek. Az egész délelőtt
nyitva tartó adventi kézműves vásár lehetőséget ad karácsonyi emléktárgyak beszerzésére is.
Az első adventi vasárnapon, no
vember 27-én a borongós, hideg
esős idő nem segítette a szervezőket.
De így is volt érdeklődés. A megjelenteket Koszecz Sándor kultúrház

igazgató köszöntötte, kiemelve a hagyományőrzés fontosságát.

Életnagyságú alakokat bemutató betlehemi életképet is felállítottak a főtéren a
város karácsonyfája és az óriási adventi koszorú közelében. Minden vasárnap
délelőtt ünnepség zajlik e helyen.

Igazgatási szünet
A Békési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület
által elfogadott döntés alapján 2016. december
21. napjától 2016. december 30. napjáig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.
Ebben az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szünetel. Halaszthatatlan ügyekben
(anyakönyvi ügyek, egyes hatósági ügyek) ezen
időszak alatt is történik intézkedés. Kérik a lakosság megértését.


Még többet szeretne tudni
Békésről?
Olvasson minket
folyamatosan frissülő
Facebook oldalunkon!

- A hagyomány élő műveltség,
nem pedig a letűnt múlt feledésre

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú Dr. Pálmai Tamással

ítélt darabkája – mondta. Később
Katona Gyula református esperes azt
hangsúlyozta: korunkban gyógyulásra szorulnak a kapcsolataink, erre kell
készülnünk adventkor. „Legyen a karácsony valóban a szeretet ünnepe,
amikor nem a szeretet ünnepeljük,
hanem nap mint nap megvalósítjuk.”
A téli ünnepkör egyes népszokásait
a Belencéres Néptáncegyüttes gyermekcsoportja elevenítette fel, amit a
Békési Hagyományőrző Dalkör szintén adventi, karácsonyi dalokból ös�szeállított dalcsokra követett.
A Békés Advent sorozat további vasárnapi időpontjai: december
4., 11., 18. Előtte, péntekenként 17
órától kézműves foglalkozások lesznek a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban. Valamennyi eseményre várják az érdeklődőket. Sz. K.
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Az Irányi Dániel utca 28. számú ház
Az Irányi utca 28. számú építmény is a jellegzetes mezővárosi házakhoz tartozik. A gazdaház az 1900-as évek elején épült, első ismert
lakója egy Gyalog nevű útbiztos volt. Legtovább Hégely András és felesége, Kovács
Anna élt itt. Sokáig lakott benne Gubuczné
Wenczel Erzsébet. Ő
is sokat tett a homlokzat felújításáért. Jelenleg Braun József és
családja él itt. Köszönjük Braun úrnak, hogy
mindent megtesz a
ház megmentése érdekében. A falak alászigetelését most végezték el, hogy a további nedvesedést megakadályozzák.
Az utcasorban álló, nyeregtetős lakóház

ablakait fehér színű vakolt keretelés veszi körül. A homlokzat alul klinkertéglás lábazati párkányban végződik. Az ablakok fölött
lépcsős vakolt díszítés húzódik. Az oromfalon két téglalap alakú
szellőzőnyílást láthatunk. Sajátságos hangulatot ad az épületnek az oromfal két
szélén a lépcsőzetes
díszítés, amit a barna
szín még jobban kiemel. Az oldaltornác
egyszerű fadíszítései
is eredeti állapotában
maradtak meg.
A felújítás alatt álló építményt minden bizonnyal még unokáink is látni fogják.
Bíró György, városvédő

Parkosítás lesz
a Móricz Zsigmond utcában
álló Norton-kutat tavaly festette le a képviselő és csapata. A
Polgármesteri Hivatalnál már
többször kérte, hogy ültessenek ki néhány növényt a területre. Sajnos a kérdés nem ilyen
egyszerű, hiszen nagyfeszültségű vezeték szeli át a teret, a
földben pedig több vezeték fut.

A tér szépítésére mégis van lehetőség: fagyal bokrokat és két
kőrisfát, továbbá pampa füvet
ültetnek el ott. A kérdésben a
képviselő november 22-én személyesen egyeztetett a területen a Hivatal két munkatársával. Az ültetést civil kezdeményezés keretében végzik el.

A globalizáció ételeinkre, a fűszerek használatára is kihat, az étkezési szokások változása világszerte megfigyelhető. Több étrendtípus előnye igazolódott már napjainkra. Például a mediterrán diéta, vagy a japán hagyományos étrend,
amely zsírszegény diétával, sok gyümölcs-, alga-,
valamint halfogyasztással jár. Számos élelmiszer
rendelkezik kifejezett jótékony
egészségügyi hatással, ilyen
például a zöld tea, az olivaolaj,
a diófélék, az omega-3 zsírsavakban gazdag halak.
De mi a helyzet a csípős fűszerekkel? Az egyik legismertebb és legkedveltebb a chili
paprika, mely Dél-Amerikából indult világhódító
útjára. Több kutatócsoport fókuszált az utóbbi időben a chili fiziológiai hatásaira, Ezek igazolták, a
benne lévő kapszaicin antimikrobális, antioxidás,
gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, emellett szabályozza az étvágyat, a hőszabályozást, az
energiaháztartást, így jótékony lehet a testsúlyszabályozásban is.
Egy tanulmányban Kína több régiójából származó mintegy félmillió személy csípős étel fogyasztását vizsgálták éveken keresztül. A vizsgálati időszakban 20224 haláleset történt. 14%-kal alacso-

nyabb volt a halálozás azoknál, akik heti hat, vagy
mind a 7 nap fogyasztottak csípős ételt. Akik kevesebb, mint heti egyszer fogyasztottak csípős ételt,
azoknál gyakrabban fordult elő daganatos, szív- és
érrendszeri, valamint légzőszervi megbetegedés.
A kérdőív rákérdezett a vörös húsok, a friss zöldségfélék és gyümölcsök heti gyakoriságára, de
egyéb étkezési szokások, illetve
a bevitt energiatartalom feltérképezése, és a fogyasztott chili kapszaicin tartalmának meghatározása nem történt meg a
vizsgálat során. A szerzők megjegyzik, hogy ezeknek az információknak a jövőben végzendő
vizsgálatok esetén még jelentőségük lehet. A közhiedelemmel ellentétben a csípős étel nem feltétlenül növeli a gyomorfekély kialakulásának kockázatát sem, sőt kimutatható preventív hatás is. Egy
ázsiai felmérés alapján a chili-fogyasztók ritkábban
szenvedtek gasztrikus fekélyben, mint azok, akiknek nem volt a chili a napi életük része. A chili-fogyasztást előnyeit bemutató tanulmányok tartalmaznak ugyan pontatlanságokat, de a chili széleskörű elterjedése és divatossá válása miatt érdemes foglalkozni a jövőben ennek a fűszernek az
esetleges jótékony egészségügyi hatásaival.

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?

Hirdessen nálunk!

A Békési Újság kiemelkedően jó üzleti lehetőséget jelent a helyi és környékbeli vállalkozóknak, vállalatoknak.
Lapunkat kéthetente öt település lakói olvassák! Keressen minket! Kérjen ajánlatot tőlünk!
Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com

fizetett hirdetmény

A békési 7. számú választókerület önkormányzati képviselője, Mucsi András kezdeményezésére és közbenjárásával
parkosításra kerül sor a Móricz
Zsigmond és a Kert utca találkozásánál. A Tűlábú kocsma
előtti tér meglehetősen nagy,
de igen komor és kopár. Az itt

Egészséges-e a chili?
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend
Ügyeletes gyógyszertár:
november 26.–december 3.
Turul Patika (Piac tér)
december 3-10.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
december 10-17.
Levendula Patika (Csabai u.).

Páratlan fotókönyv Békésről
140 színes oldalon 323 fotó
Békésről – ezt kínálja az Üdvözlet Békésről című kiadvány,

tól az ezredfordulóig alcímet viselő, mindeddig páratlan és hiánypótló fotókönyv egy lelkes,

Üdvözlet Békésről
A millenniumtól az ezredfordulóig

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

Anyakönyvi hírek

A december elején megjelenő kötet borítója.

amely képek segítségével eddig
sohasem látott teljességét nyújtja városunk 1896-2000 közötti történetének. A millennium-

lokálpatriótákból álló szerkesztőbizottság hónapokon át tartó munkáját dicséri. Az exkluzív kivitelben készülő, karácso-

nyi ajándéknak is beillő kötetet a Családért Alapítvány adja
ki. December 13-tól kezdődően
megvásárolható a Püski Sándor
Könyvtárban, a Fakuckó játékboltban, a Cerka papírboltban
és a Barta kereskedésben. Megrendelhető a +36-20/411-7769-es telefonszámon, vagy www.
facebook.com/udvozetbekesrol
oldalon, ahol a rendelés és fizetés
részleteit is megtalálják. Egy kötet ára: 1895 Ft.
Az ünnepélyes könyvbemutató december 13-án, kedden
17 órától lesz a Békési Galérián. Közreműködők: Szeverényi
Barnabás versmondó, ifj. Ma
hovics Tamás néptáncos, és a
kiadvány szerkesztőbizottságának tagjai. A kiadvány ezen a
helyszínen megvásárolható. 

Születésnapját ünnepelte a keresztény
értelmiségiek békési csoportja

Elhunytak:
Bagi Lászlóné Erdős Zsuzsanna (73 évesen), Illés Petra (5),
Szekeres Sándor (84), Jantyik
János (83, Murony), özv. Apáti Nagy Endréné Lázár Julianna
(96), Vas Imre (77), özv. Bondár
Istvánné Szabó Eszter (83).
Nyugodjanak békében!

A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) előző és jelenlegi országos elnöke is tiszteletét tette a KÉSZ békési szervezetének 15. éves jubileumán.
A november 15-i nagyszabású
„születésnapi” ünnepségen Dr.
Osztie Zoltán - aki 20 éven keresztül állt a legnagyobb egyházi alapítású civil szervezet élén a békési KÉSZ-esek derűs életigenlését emelte ki, amely az országos vezetés számára is példamutató. Utóda, a mindös�sze pár napja megválasztott
Makláry Ákos görög katolikus
parókus arról szólt, hogy örömmel érkezett első hivatalos útján
éppen Békésre, mert az itt folyó
munkáról már sokat hallott. Kiemelte: a KÉSZ készen van. Országhatáron belül hetven helyi
csoport működik, számuk - miként a határon túliaké is - egyre nő. Ahol jelen vannak, a helyi
közélet meghatározó tényezői.
Az elmúlt 15 év békési eseményeire, a „maroknyi, de lel-

békési-tem

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

Vicc
Feliratok
Vendéglő ajtaján: Születése napján ingyen ebédet kap.
Évente egyszer.
Ékszerbolt ajtaján: Eredeti
hamisgyöngyök.
Kosárlabdapályán: Aki a
kosár gyűrűjébe kapaszkodik,
felfüggesztjük.

Fotó: Virág István.

Házasságot kötöttek:
Római László és Antóni Klára,
Zsigmond Sándor és Mészáros
Aranka, Szoboszlai Richárd és
Czinanó Bianka.
Sok boldogságot kívánunk!

Nagy sikerrel lépett fel a KÉSZ szülinapon a Napsugár Bábszínház.

kes csapat” által elért eredményekre dr. Pálmai Tamás, az
országos elnökség tagja, köszöntő levelében Dankó Béla
országgyűlési képviselő, Izsó
Gábor polgármester, továbbá egy filmösszeállítás emlékezett.
A nagy érdeklődés mellett
lezajlott eseményen ezután Veress Zoltán: Rongy Elek, a példakép című darabját adta elő

a békéscsabai Napsugár Bábszínház négy színművésze. A
meseszerű darab felnőtteknek is mély tanulságokat rejt a
mindenkori „rongyelekségről”,
a felkapaszkodó törtetésről.
Soós Emőke, Biró Gyula, Lovas Gábor és Rákóczi Antal
parádés játéka a Béres László
által rendezett darabban megérdemelt vastapsra ragadtatta
a publikumot. 
Sz. K.

Országos elismerés a Fürkész óvodának
Kimagasló környezetszépítő munkájáért kapott országos elismerést a Békési Kistérségi Óvoda Központi Óvodája a minap Kaposváron rendezett Virágos Magyarországért virágosítási, parkosítási és
környezetszépítő verseny díjátadóján. Az oklevelet Béres
Istvánné igazgató és Fazekas
Klára tagóvoda-vezető vette át békési Fürkész Központi
Óvoda képviseletében.
Az óvoda törekszik a környezettudatosságra, újrahasznosításra. Szelektálnak, komposztálnak, takarékoskodnak,

Az országos környezetszépítő versenyben való kiemelkedő teljesítménye elismeréseként vett át oklevelet Béres Istvánné intézményi igazgató és Fazekas Klára, tagóvoda-vezető.

védik az élővilágot. A környezettudatos tájhasználat, környezetbarát
magatartáspélda beépül a hétköznapokba,
és a gyerekek életébe. A Zöld
Ovi címet is viselő intézmény
2014-ben megépítette udvarán
a Meteorológiai Állomást és
Kísérletező helyet, ahol a gyerekek nyomon követhetik, és
dokumentálhatják az időjárás
változásait, és kísérletezhetnek.
Az oktatási intézmények kategóriájában országosan öt intézmény kapott elismerést, köztük a békési Fürkész Központi Óvoda.

Jegyzet

A Trump-jelenség
Pálmai
Tamás

Bekövetkezni látszik az,
amit régóta áhítottunk
ugyan, de kishitűségünkben nem is mertük elhinni, hogy a közeljövőben bekövetkezhet: letűnőben a
Clintonék által megszemélyesített világmegrontók
kora. Soros körül is fogyni látszik a levegő. Mikor
Orbán Viktor még a nyáron, Tusványoson megjósolta a Trump győzelmét,
és egyetlen európai politikusként kiállt mellette,
akkor mindenki felszis�szent. Pedig miniszterelnökünk ragyogóan levezette,
hogy miért lesz igaza, miért elkerülhetetlen a republikánus győzelem. Sokszor
mondtam már, most megismétlem: lehet őt szeretni
vagy sem, de politikai tisztán- és jövőbe látása tagadhatatlan.
A logikai sor hibátlan: az
amerikai társadalom ingerült, mert eltűnt a középosztály, megszűnt a „Deal”,
az Egyesült Államokat eddig működtető megállapodás, azaz már nem mindenki él jobban kicsit, mint
a szülei. Az amerikai álom
szertefoszlott. Az Establishment hatalmának vége,
mely amerikai viszonylatban egy gazdag, domináns
csoportot jelentett, kik a
tulajdonképpeni hatalmat
gyakorolták. Ennek, az
emberektől egyre inkább
elszakadó, de hatalmához
görcsösen ragaszkodó elitnek mondott most nemet
az amerikai lakosság jó része, amikor Trumpra szavazott, aki így szólt hozzájuk
egyik beszédében: „Mozgalmunk lényege, hogy lecseréljük a tönkrement és
korrupt politikai intézményrendszert egy új kormányra, amelyet önök, az
amerikai nép ellenőriz. A
washingtoni intézmények,
a pénzügyi- és médiavállalatok, melyek finanszírozzák ezeket, egyetlen okból
léteznek: hogy megvédjék
és tovább gazdagítsák önmagukat. Ez nem csak egy
egyszerű, négyévenkénti
választás. Ez egy útelágazás civilizációnk történelmében, most eldől, vis�szaszerezzük-e az ellenőrzést kormányunk felett.
A politikai establishment,

amely megpróbál megállítani bennünket, ugyanaz
a csoport, amely felelős a
katasztrofális kereskedelmi
szerződésekért, a masszív
illegális bevándorlásért, és
azért a gazdaság- és külpolitikáért, amely kivéreztette hazánkat.” Kemény
szavak, s tán igaza van annak, aki azt állítja, hogy
ennél kevesebbért is lőttek már le amerikai elnököt. De Trump nem áll itt
meg: „Ez a globális hatalmi struktúra felelős azokért a gazdasági döntésekért, amelyek kirabolták
a munkásosztályt és eltüntették a jólétet ebből az országból, a pénzt egy maroknyi nagyvállalat és politikai szereplő zsebébe téve. Ez egy harc, mely nemzetünk túléléséért folyik.
És ez az utolsó esély, hogy
megmentsük a nemzetet.
Ez a választás fogja meghatározni, hogy szabad nemzet vagyunk-e, vagy ez már
csak a demokrácia illúziója. Valójában a rendszer
egy maroknyi globális érdek által ellenőrzött, gúzsba kötött, manipulált.”
Reagan is ilyen volt, szókimondó, „nagypofájú”.
De elnöksége alatt omlott össze a kommunizmus.
Most Donald Trumpon a
sor, hogy a legalább olyan
veszélyes globális liberalizmust a sírba tegye. Orbán
azt is megjósolta, hogy minél jobban támadja majd a
média, annál erősebb lesz,
és, hogy a közvéleménykutatók nem fogják tudni
megjósolni a pontos eredményt, mert sok lesz a rejtőzködő szavazó, aki nem
árulja el, kire fog szavazni. És ebben is igaza lett.
Sokan Trump mellé álltak,
de legfőképpen a fehér bőrű volt amerikai középosztály.
Soros most meg szeretné fordítani az elektori szavazást, tüntetéseket szervez. Trump a maga nagyon
nyers módján válaszolt: az
ilyen embereket nálunk letartóztatják és deportálják.
Pont. Ami minket, magyarokat illet: Trump győzelme jó nekünk. A várható
orosz-amerikai megbékélés, az oroszok elleni szankciók megszűnése, a bukaresti pánik, a deviáns civil
szervezetek pénzelésének
befejezése, az „arab tavasz”
vége mind azt jelenti: külső
és belső ellenségeink forrása elapad. És a világ is csak
nyerhet vele: megmaradhat.
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Nincs igazság?
Hova tűnt az abszolút igazság? A középkor nagy keresztény
gondolkodói számára magától értetődő volt egy, az emberiség
felett álló, divatos szóval élve transzcendens valóság, ez a gondolat
azonban egyre kevésbé volt elfogadható a tudományos- és a közgondolkodás számára. A felvilágosodás, a darwinizmus, a különböző ateista eszmék térnyerése, sőt trónfosztása egyértelmű jelét
adták annak, hogy az embernek nincs szüksége abszolút, központi
igazságra. Azonban, ha nincs igazság, akkor nincs hazugság sem.
De ha minden relatív, és nincs iránytű, akkor ki és mi határozza
meg az irányt? (Esterházy Pétert idézve: „Kutya nehéz úgy hazudni,
ha az ember nem ösmeri az igazságot.”) A fokozatos elszakadás az istenitől, a lelkiismeret kiiktatása, a szuverén igazság megkérdőjelezése azonban láthatóan nem felszabadulást, sokkal inkább káoszt
okozott. Ha nincs támpont, „neked is és nekem is igazam van”, ha
ugyanarra a hegyre több úton is fel lehet jutni, akkor nincs szükség olyasmire, ami megoszt. És az igazság megoszt. Azzal, hogy
elhiszem, hogy léteznie kell olyan kimozdíthatatlan pontnak, ami
örök időktől fogva van, az időn kívül álló, és tökéletes, lemondok a magam igazáról. Mert nem vagyok tévedhetetlen, de ha az
egyenletbe behozom azt az „ismeretlent”, aki az igazság szerzője,
aki maga az Igazság, akkor nem kell tovább elveszettnek lennem a
kétségek trendi világában. 
D. Nagy Bence

Jövőre 9 %-os és arányos lesz a vállalati nyereségadó, ami
egyaránt vonatkozik a kis-, közép- és nagyvállalatokra - jelentette be Orbán Viktor. Erről a munkaadókkal tartott korábbi egyeztetések alapján döntöttek. Kérte a nemzetgazdasági
minisztert, „menjen el a falig”, amit még a vállalkozók képesek elviselni, olyan magasra próbálja felvinni a magyar minimálbért. Ezzel ehetőség nyílik arra, hogy már január 1-vel
életbe lépjenek a módosítások, ami lehetővé teszi, hogy a gazdasági növekedés a mostani 2-3 %-ról 3-5 %-ra emelkedjen. A költségvetést nem kell módosítani, a 200 milliárd forintos tartalék elegendő. A kormánypártok támogatják, hogy
folytatódjanak az adócsökkentések a béremelésekért cserébe.
Mióta az adók csökkennek, Magyarország erősödik, a gazdaság tartós növekedési pályán áll, a költségvetést a kormány
konszolidálta, a foglalkoztatottság és a bérek emelkednek. A
magyar kormány Európa legalacsonyabb társasági adóját vezeti be 2017-ben, hiszen a leghatékonyabban úgy lehet a magasabb béreket elérni, ha kormány csökkenti a vállalkozások
terheit. 2010 óta több területen adócsökkentést hajtott végre a polgári kormány. A munkahelyvédelmi akcióterv mellett
számos kisadót is megszüntetett a kormány. 15 %-ra csökkent
az szja, illetve bevezették és évről évre szélesítik a családi adókedvezményt. Radikálisan csökkentették a sertéshús áfáját,
jövőre csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája, valamint a
lakásáfát is 5 %-ra csökkentették.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04,
20/399-78-09.

Honlap:
www.bekesiallatvedok.hu
Adószám:
18392607-1-04.

Megrendülten értesültek a
klasszikus zene rajongói Kocsis
Zoltán kétszeres Kossuth-díjas,
Liszt Ferenc-díjas, nemzetközileg is kimagasló zongoraművész, karmester, zeneszerző, a
Nemzeti Filharmonikusok zenei főigazgatója november 9-én
bekövetkezett halálának híréről.
Pályatársai közül többen is megemlékeztek művészi nagyságáról. Kiemelték elképesztő zenei
hallását, óriási szervezőképességét és memóriáját. Fischer Iván
zenei zseniként méltatta, akinek
a hatása egész generációjára felmérhetetlen.
Kocsis Zoltán több mint
negyven éve a magyar zenei élet
egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb egyénisége, azon kevés hazai művészek egyike, aki
hosszú ideje a nemzetközi élvonalat is erősítette. Csodagyerekként tűnt fel a zenei művészvilág hazai és nemzetközi egén.
Háromévesen már zongorázott.
Karrierje tizennyolc éves korában, a Magyar Rádió Beethoven-zongoraversenyén aratott
győzelmével indult, ezt követően egyre több meghívást kapott
Európa, Észak- és Dél-Ameri-

Valószínű, hogy a tündérkert megnevezés hallatán más
és más gondolat jelenik meg a
kedves olvasóban. Talán ősi legendák emlékei, királynők vagy
híres uralkodók kertjei, vagy a
mesevilág tündéreinek gyönyörűséges lakhelyei. Az is meglehet, hogy Móricz Zsigmond
Erdély-Trilógiájának egyik kötetére, vagy egy jó ízléssel kialakított porta kiskertjére gondolunk, de meglehet, hogy egy
játszóház kedves hangulata jelenik meg képzeletünkben.
Azok a tündérkertek, amelyekre itt szeretném felhívni
az olvasóim figyelmét, olyan
gyümölcsös kerteket jelölnek,
amelyekben a majdnem elfeledett régi, illetve a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfajták sokaságát gyűjtik össze
rendszerezett formában. Célunk, hogy megmentsük ezeket az értékes egyedeket a teljes „kihalástól”. Ennek a szép
feladatnak az ellátására született meg a Régi Gyümölcsfajták Baráti Köre, vagyis a Tündérkert Mozgalom.
Tudjuk, hogy a mai - sokszo-

Fotó: internet.

Csendesül... Eltávozott „Bartók földi helytartója”

ka, valamint a Távol-Kelet zenei központjaiba, fesztiváljaira.
Huszonegy évesen kapta meg
a Liszt-díjat, huszonöt évesen
az első Kossuth-díjat. Fellépett
a világ számos vezető zenekarával. A Zeneakadémia tanáraként számos zongorista tehetség
került ki kezei közül.
E gazdag életműből jutott
néhány mozaik a Békés-tarhosi
Zenei Napok rendezvény-sorozatának is. 1980-ban a Békési Zeneiskola, a Művelődési
Központ, a Békés-tarhosi Baráti Kör rendezte meg az I. Országos Szakközépiskolai Zongoraversenyt. A verseny zsűrijében, melynek elnöke Kadosa
Pál volt, Kocsis Zoltán is részt

vett. Sokan emlékezetükbe vésték kamaszos humorral átszőtt
értékeléseit. Sikeres közreműködésének és zongora virtuozitásának köszönhetően 1982-ben ismét zsűrizett Békés-Tarhoson,
este pedig a nyitó hangversenyen szerepelt.
Kocsis Zoltán 1980-ban egész napos zsűrizést követően a IV. BÉTAZEN nyitóhangversenyén adott koncertet. „Akik
csak olvasták a műsorfüzet előrejelzését, tudták, hogy legkiválóbb pianistánk hatalmas feladatra vállalkozott. Akik jelen
is voltak az eseményen, valami emberfeletti teljesítménynek, művészi lemérhetetlenségnek lehettek tanúi” – írta róla

Olvasói levél

Régi, értékes fafajtákat védenek a Tündérkertek

rosan nemesített, nagy részben idegen tájakon létrehozott
gyümölcsfajták - piaci megjelenése, szállíthatósága, üzemi feldolgozhatósága kedvezőbb
a
régieknél,
de a régi fajták sokfélesége, élettartama,
ízvilága, vegyszermentes termésbiztonsága felülmúlja
az újakét. A kevesebb vegyi
anyagok felhasználásával az egészségünket
is védjük, a fák pedig
valójában egy génbank szerepét töltik be. Szükségünk is
van (lesz) rájuk, hiszen a mai
agyonnemesített gyümölcsfajták jelentős része idővel genetikailag leromlik, „felújítása”
az ősrégi fajták génállományának segítségével érhető el.
Magyarországon elsőként
Kovács Gyula erdész Zala me-

gyében, Pórszombat községben hozta létre azt a kertet,
ahol az őrségi és göcseji tájegység kiveszőfélben lévő gyümölcsfajtáit gyűjtötte össze. Állományát fajtaés mennyiségi
vonatkozásban
folyamatosan
szaporítja. Példája országszerte követőkre talált. A
gyulai származású Ambrus Lajos író határainkon túl, Kalotaszeg
környékén is végzett gyűjtési munkát, sőt filmet is készített erről.
Gyümölcsfa gyűjteménye
a Vas megyei Egyházashetyén
található. Megyénkben az első
Tündérkertet a békési származású Dr. Pocsay Gábor főorvos
teremtette meg Gyulán. Barátai segítségével már több száz

F. Pálfy Zsuzsa tavaly megjelent
kötetében, az Örömük titkai
egyik visszaemlékező fejezetében. A művész előadói estjén a
zongorairodalom legértékesebb
műveit szólaltatta meg. Előadását a közönség szűnni nem akaró tapssal köszönte meg.
1984-ben Kocsis Zoltán és
Körber Tivadarné (a Művelődési Minisztérium főelőadója volt)
jóvoltából a Békési Zeneiskola hangverseny terme Blüthner
hangversenyzongorát kapott.
Ezt az értékes hangszert a minisztérium ajándékozta a zeneiskolának a zongoraversenyek
színvonalas megrendezésért.
Kocsis Zoltán hosszú, türelemmel viselt betegségben 64 évesen
hunyt el. November 19-én a Liszt
Ferenc Zeneakadémia aulájában
került sor búcsúztatására.
Számos koncertfelvétele, művei, tanítványai őrzik zenei halhatatlanságát. Hitvallása, a zeneművek
megszólaltatásával
szemben megnyilvánuló művészi alázata példaértékű az őt követő zenei nemzedékek számára.
Farkas Lászlóné,
a Békés-tarhosi Zenebarátok
Körének elnöke

őshonos csemetét telepítettek
be a kertjükbe, főképp alma és
körte fajtákat. Magánszemélyeknél itt-ott még fellelhető
több értékes régi gyümölcsfajta, felkutatásuk jelenleg is folyamatban van.
Városunkban a helyi önkormányzat
a
zártkert
revitalizációs program keretében, elsősorban a vidékünkön
őshonos szilvafa- és almafafajtákat kívánja terjeszteni, vis�szatelepíteni a korábban elhagyott, nem művelt kertekben.
Jelenleg megalakulás folyamatában van a Tündérkertek
Baráti Köre civil szerveződés,
amely a Békés és Környéke
Biokultúra Egyesület „szövetségében” kíván működni. A
célok között szerepel a régi,
gazdaságilag hasznos, biológiai
értékekben gazdag gyümölcsfajták megmentése mellett az
oltóanyag szaporítása, a helyi kiskertek ellátása, fajta állományának bővítése, ismeretek átadása az iskoláskorú fiataloknak az iskolákkal együttműködve.
Varga Sándor Gábor

Az Anna Karenina regényben és a filmvásznon
Az Irodalmi Svédasztal 39. rendezvényén a világirodalom egyik legnagyobb
írójának, az orosz realista Lev Tolsztojnak
az Anna Karenina című regényéről esett
szó. Szilágyiné Szabó Ágnes magyartanár,
a klub háziasszonya természetesen Tolsztoj
életéről és irodalmi munkásságáról is beszélt. De ezúttal az Anna Karenina fil-

mes adaptációiról is hallhattunk, és láthattunk filmrészleteket, Szegfű Katalin
médiatanár előadásában, aki az elmúlt
több mint száz év tucatnyi filmes feldolgozásáról szólt, kiemelve három filmet.
Az 1935-ben készült és a svéd származású Greta Garbo főszereplésével forgatott amerikai alkotást, az 1997-es Sophie

Marceau alakításával készült szintén
amerikai filmet, és egy 2012-ben készült angol-francia zenés filmadaptációt, Keira Knightley-val a címszerepben..
A következő Irodalmi Svédasztal, egyben az utolsó idén, december 14-én, 16:30kor lesz, amelyen a klubtagok kézműves
foglalkozáson vehetnek részt.
Zs. I.
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Békési sorsok, békési arcok
Szuper csapat

Ne tévéből ismert akciósorozatra gondoljanak, ez nem az a
Szupercsapat. Ezt a csapatot négy bájos hölgy alkotja, az 59
éves Szűcsné Keresztes Olga Ágnes, a 47 éves Varjúné Kovács Irén, a 45 éves Háló Zoltánné, és a 22 éves Nagy Bettina. Ők nem mentenek meg országokat, sem elrabolt embereket, csak teszik a dolgukat, de az én szememben mégis ők
a szupercsapat. Hogy miért? Kiderül a beszélgetésünkből.

Kuglizva
2850 Ft/mázsa,
konyhakészen:
3000 Ft/mázsa.
10 mázsa fölött
Békésen a kiszállítás
ingyenes!
Telefon:
+36-70/28-10-941.

Építőanyag
kereskedés:

sóder, homok, kavicsok,
fehérmurva, ágyazókő,
téglák, természetes kövek,
térkövek, vasak, cement,
mész, ragasztók, vakolatok,
OSB lapok, hőszigetelő
rendszerek, kőzetgyapot,
ásványgyapot, többfajta
szén, tűzifa.

Házhozszállítás, fuvarozás.

tem el a jelenlegi főnökömnél.
2012 áprilisában végeztem és
július elsejével kezdtem el dolgozni, azóta itt vagyok. Mindig is kereskedő szerettem volna lenni.
- Mosoly, türelem, figyelem,
hozzáértés, humor. Alapból
vagy ilyen, vagy ez munkaköri
kötelesség?
Olga: Nem muszájból. Nagyon szeretek vidám lenni, jó-

könnyíteni rajtuk, ha érzem
a feszültséget bennük. Néha
nem könnyű, de mi a vevőkért
vagyunk.
Bettina: Alapból vigyorgós
vagyok. Szerintem még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy
hozzáértésről beszélhessek, de
kitartó típus vagyok, szeretem
a kihívást.
- Pihenés? Hobbi?
Olga: Szeretek sütni-főzni.

Irén: Nagyon szeretek olvasni, már amikor jut rá időm.
Nagyon szeretem, ha együtt
a család. Olyanok vagyunk,
mint egy nagy olasz család,
mindenki beszél mindenkivel
egyszerre.
Éva: Zumba. Egy ideje
zumbázok, de sajnálom, hogy
csak kéthetente van rá lehetőségem.
Bettina: Nekem a pihenést
és a hobbit is a keresztlányom
jelenti. Imádok vele foglalkozni.
- Család?
Olga: Van két fiam és egy
imádni való unokám, Természetesen egy figyelmes férjem
is. A családom a mindenem.
Irén: Négy gyermekem
van. A nagyfiam 28 éves, a
nagylányom 26, és az ikrek
(egy fiú-egy lány) nemrég töltötték be a 21-et. A nagyobbak Mosonmagyaróváron laknak, így őket ritkán látom. Az
ikrek társaságát mindennap
élvezhetem még egyelőre.
Éva: Huszonegy év élek boldog házasságban egy 18 éves
gyermek édesanyjaként.
Bettina: Évek óta stabil
kapcsolatom van, menyas�szony vagyok. Az esküvőt még
csak tervezzük. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs:
Pataki Lajos pincér.

Békésiek a kovácsi avatóünnepen
November 18-án tartották Hegyközkovácsiban a művelődési ház avatóját, amelyet a falu neves szülöttéről, a Nagyváradon dolgozó Varga Vilmosról neveztek el. A színész júliusban hunyt el.
Békés Város Önkormányzata is meghívást kapott a rendezvényre, amelyet a megszépült épületben tartottak. A
népes, 15 fős delegációt úgy
állították össze, hogy a várost
is minél szélesebb körben lefedje, így voltak önkormányzati politikusok, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, civil
szervezetek tagjai, vezetői és
a református egyház presbiterei – mondta Pocsaji Ildikó, a
Hegyközkovácsival való kapcsolattartással megbízott önkormányzati politikus.
A hétszáz fős faluban a református egyház vette át a
kultúrotthon üzemeltetését.
A hegyközi református közösségek egységes megjelenését
a zöld és a fehér színek alkalmazása jelzi, így Forró László
lelkipásztor javaslatára ezt az
épületet is ilyen színűre festették. A falu református lelkésze
köszöntőjében elmondta, hogy

a művelődési ház közösségi tér,
amely előre mutat és irányt ad.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Csűry István, a
Királyhágómelléki Reformá-

re is, aki szintén örömét fejezte
ki az épület felújítása kapcsán.
A város első emberének lehetősége volt egyeztetni romániai RMDSZ politikusokkal,
így Cseke Attila volt romániai
egészségügyi miniszterrel.
A kovácsiak szeptemberi békési látogatásakor baráti kapcsolatok alakultak is,

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Játéktevékenység csecsemőkorban
A játék a csecsemők és kisgyermekek számára örömet nyújtó
tevékenység. Motivációja a belülről fakadó, spontán érdeklődés:
a kíváncsiság készteti a gyermeket a játékra, a tevékenységre, a
kutatásra. Ezáltal a valóság felfedezése, megismerése a játékon
keresztül lehetséges.
A játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a gondozónőnek az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie. Egészségügyi szempontok: könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen,
balesetet ne okozzon, ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, éles sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz. Pedagógiai szempontok:
minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek.
Alapjátékok, amelyeket minden csoportban biztosítani kell:
játszókendők, babák, labdák, képeskönyvek, mozgásfejlesztők.
A játékok mérete, súlya, alakja olyan legyen, hogy ha a csecsemő
rájuk fekszik, vagy magára ejti őket, ez ne legyen számára fájdalmas, vagy ijesztő, kellemetlen. A csecsemők számára válogatott játékoknak nem lehet olyan része, amit a gyermek lenyelhet.
Nem adhatók szőrmeállatok, hajas babák sem, mert a mindent
szájába vevő csecsemő számára rendkívül veszélyesek a torkára
tapadó, esetleg a légutakba kerülő szőrszálak.
A bölcsődékben mennyiségét tekintve minden gyermeknek
jusson azonos típusú játék. Manipulációs játékok: játszókendők,
frottír labdák, csörgők, rágókák, építőjátékok egyes elemei, amelyek önmagukban is alkalmasak manipulációra, Montessori korongok, hordó- és kockasor elemek, homokozó formák. Változatos felületű textilfigurák: babák, macik, nyuszik, stb. Üreges
játékok: vödrök, tálak, kosarak. Mozgásfejlesztő játékok, eszközök: labdák, mászópárnák, úszógumik. Könyvek: egyábrás, textil, műanyag, keménylapú könyvek.
Sós Mónika, kisgyermeknevelő
(Gólyafészek bölcsőde)

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás
12–22 óra között.
Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Békési Rockzenekarok
Találkozója

Amatőr felvétel.

Tölgy, bükk vegyes
tűzifa eladó.

éreztem igazán, hogy a helyemen vagyok.
Bettina: A gyakorlati tanulmányaimat 2010-ben kezd-

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

- Mióta vagy kereskedő és
mióta dolgozol ebben az ÁBCben? Eredetileg is ezt tanultad?
Olga: Már 18 éve vagyok
kereskedő, ebben a boltban
pedig 14 éve dolgozom. Eredetileg a konzervgyárban dolgoztam és munka mellett tanultam ki a szakmát.
Irén: Kereskedőként dolgozom már 2003 óta. A Malomkert ABC-ben kezdtem.
A Csabai útiba 2009-ben kerültem át. Eredetileg férfiruha-készítő a szakmám, Békéscsabán a Szolgáltató Házban
voltam. Aztán megszülettek
a gyerekek és Békésen szalagmunkára kerültem. Egy idő
után besokalltam, felmondtam és váltottam.
Éva: Kereskedőként indultam el, aztán az Áfész megszűntével másfelé sodort az
élet. De sikerült újra elhelyezkednem az eredeti szakmámban. Négy éve kerültem ide,
a Csabai úti ÁBC-be és akkor

kat nevetni. Alaptermészetem
a vidámság, a humor.
Irén: Talán egy kicsit a természetem is mindez. A munkámhoz az is hozzátartozik,
hogy bármi bajom van is, akkor is igyekezzek mosolyogva
kiszolgálni a vevőt, hogy azt
érezze, jó ide bejönni.
Éva: A humort otthonról
hozom, ilyennek születtem.
Próbálok odafigyelni másokra,

Békésiek is jelen voltak a bihari Hegyközkovácsi művelődési ház avatásán. A házat a színész Varga Vilmosról nevezték el.

tus Egyházkerület püspöke is,
aki kiemelte: a művelődési ház
harmóniát ad, és a közösségi
élet megteremtésének színterévé kell válnia.
Az avatón a testvértelepülések sorában felszólalt Izsó Gábor, Békés város polgármeste-

és erre már lehet építeni a
testvértelepülési
szervezett
kapcsolatot. Jövőre a békésiek több kulturális programot is
kivisznek a kis bihari faluba –
tájékoztatott a további célokról
Mucsi András önkormányzati
képviselő.

November 19-én ismét meg
tartották a Békési Rockzene
karok Találkozóját, amelyet
már hosszú évek óta, tavasszal
és ősszel szervez meg Csökmei
Gábor a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban.
A mostani rendezvényen
négy együttes adott koncertet. Először egy helyi békési
zenekar, az Invictus tartotta

meg bemutatkozó fellépését.
A Mors Silens együttes Mezőberényből érkezett. A PreLoad Metallica Tribute zenekar gyulai származású. Az
Emeretta Rock Band úgy jelöli magát, hogy kunszentmártoni együttes, de a zenekar
tagjai az ország különböző városaiban élnek, onnan érkeztek. Zs. I.
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Az apróhirdetésekben szereplő adatok hitelességéért szerkesztőségünk
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
Lakható, fűthető, jószágtartásra kialakított
tanya kövesúthoz közel eladó. Irányár: 1
millió Ft. Érd.: 30/190-55-08.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-80.
1000 m2-es építési telek méltányos áron
eladó 1,8 millió Ft-ért. Érd.: 20/347-23-95,
70/539-09-93.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Komfortos, kétszobás ház sürgősen eladó nagy kerttel Tarhoson a Petőfi utcában 2,8 millió Ft-ért. Érd.: 30/65-21-454,
10-19 óra között.
A Tavasz utcában két ház építésére is alkalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millióért
eladó. Érd.: 70/771-90-33.
Malomasszonykertben felújított, kétszobás, zártkerti ingatlan eladó 1000 m2-es
telekkel. Irányár: 3,45 millió Ft. Tel.: 70/24177-87.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Első emeleti, kétszobás, egyedi fűtésű, új
műanyag nyílászárós lakás eladó a Veres P. tér 8-ban. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel.:
30/74-77-959, 30/936-56-26.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti, téglaépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.:
30/97-80-003.
Hunyadi utcában kertes ház eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Tel.: 70/221-96-65.
Tárház utcában ház eladó. Irányár: 4,8
millió Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Háromszobás családi ház 1130 m2-es telken, központhoz közel eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Szélső utca 49. alatti ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Régi építésű, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 30/35976-90, 70/941-39-08.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház, felújítva, beköltözhetően eladó 5,6 millió Ft-ért.
Tel.: 30/203-73-41.
A Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás,
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház
beköltözhetően eladó 5,8 millió Ft-ért.
66/415-012, 30/739-62-69.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház, sok
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.
Széchenyi téren 62 m2-es lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 millió
Ft. Érd.: 30/567-99-39.
Posta utcában kétszobás, összkomfortos
ház 719 m2-es telken eladó. Irányár: 6,9
millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.
Karacson 3. emeleti lakás és garázs eladó.
Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: 20/273-62-62.
A Kökény utcában tetőtér-beépítéses 45
m2-es alapterületű ház eladó 361 m2-es
telken, 7 millió Ft-ért. Érd.: 66/411-252,
66/414-685.
58 m2-es, kétszobás, felújított lakás eladó
a Vásárszél utca 7B-ben. Irányár: 7 millió
Ft. Tel.: 70/318-37-47.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
Békésen háromszobás családi ház városközponti részen eladó. Két család részére
is kialakítható. 8 millió Ft. 30/377-53-10.

Apróhirdetések
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
A Csabai-Deák utca sarkán kétszobás
családi ház 1000 m2-es portán eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Téglaépítésű, 1+2 félszobás, jó állapotú
kertes ház sürgősen eladó 9 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-003.

4 db 165/70R 14-es téligumi felnivel, és
140/200-as hegesztőtrafó eladó. 70/34416-98.
Simson kismotor eladó. Érd.: 30/457-2302.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.:
70/335-94-46.

Békésen a Petőfi utca elején 3,5 szobás, kétkonyhás, fürdőszobás, átlagos állapotú, régebbi építésű családi
ház eladó. A házhoz pince, garázs
és alsó épületek is tartoznak. Telek:
806 m2. Ár: 9,3 millió Ft. 2. emeletig
lakást beszámítunk. Az vételár egy
része esetlegesen részletre is. Érd.:
+3620/916-14-40.

Pecsenyekacsák eladók. Érd.: 70/618-19-65.
Mangalica hízó eladó. 70/365-98-46.
Jerke kecske eladó vagy terményre cserélhető. Kisnyulak eladók. 30/67-52-575.
Kiscicák, nagycicák ingyen elvihetők. Tel.:
30/931-90-85, 20/94-50-726.
Fekete színű Mudi kiskutyák eladók.
30/813-03-94.
Nyolchónapos indiántarka kancacsikó eladó, akár gyerekek mellé is. Érd.: 30/21183-38.
Szőke mangalica malacok kedvező áron
eladók. Tel.: 30/46-38-811.
Nagysúlyú hízó eladó. 30/485-77-94.
Nyulak eladók vagy tengerimalacra cserélhetők. Tel.: 30/734-48-49.
Kisméretű japánkakast keresek megvételre. 30/254-86-48.
Tyúkok eladók, továbbra is. Vagy kopasztva. Tel.: 30/725-78-97.
Tengerimalacokat vennék. Tel.: 30/73448-49.
Hízó eladó. 30/341-56-99.
Fehér húsjellegű hízó eladó. Érd.:70/66543-54.
Malac, süldő, hízó, vemhes koca eladó.
30/921-26-25.
Süldők, hízók eladók. 30/485-99-16.
12 hetes, szobatiszta cicák elvihetők.
70/34-25-117.
180 kg-os sertés eladó. Tel.: 30/606-88-14.

10x10 m-es családi ház eladó az Álmos u.
2/1. alatt. Érdeklődni ott. Irányár: 9,4 millió Ft.
Kertes ház eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 70/335-94-46, 70/520-57-31.
Tárház utcában 1000 m2-es telken 2,5
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár:
9.5 millió Ft. Érd: 30/973-29-64.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Padlásszobás családi ház eladó a Táncsics u. 60. alatt, termőfölddel. Tel.:
70/408-82-89.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Tetőtér-beépítéses, háromszobás ház garázzsal, alsóépülettel áron alul, 10,5 millió
Ft-ért eladó. Tel.: 30/400-14-22.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-75-65.
Frekventált helyen felújított családi ház
igényesnek eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Tel.: 30/518-07-28.
Rendezett, felújított, hőszigetelt, háromszobás, ebédlős családi ház eladó az Iskola utcában. Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391.
Drága utcában kétgenerációs, négyszo
bás, duplateraszos, kétfürdőszobás, két
nappalis családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 16,5 millió Ft. 70/612-83-74.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár:
22,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Kiadó ingatlan
Vállalkozásra alkalmas ingatlan kiadó Békés belvárosában. Érd.: 30/483-09-99.

Ingatlant keres
Földszinti üres lakást vagy kertes házi,
különbejáratú albérletet keresek. 30/49865-18.
Dolgozó nő 13 éves lányával sürgősen
egyszerű kislakást keres albérletbe. Tel.:
70/214-85-34, 16:30 után.

Kert, szántóföld
Nagykertben 1200 m2 kert, valamint 4 mázsa őszi árpa eladó. 30/978-09-63.
Szanazug gyulai oldalán 2300 m2 gyümölcsöskert nyaralóval eladó 2,5 millió Ft-ért.
20/578-48-40.
Szécsénykertben kert termő gyümölcsfákkal eladó! érd: 06-30-4842408.
Nagykertben zártkert téglaépítésű télen is
lakható nyaralóval eladó. Télen is lakható.
20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
Wartburg 1,3 kombi 1991. évj, 2017.07-ig
érvényes műszakival, 8470 km-rel, új gumikkal eladó. Tel.: 30/297-93-25.
Suzuki Eko segédmotorok eladók. Az egyik
esetleg bontásra. Lerobbant Simsonra
cserélhetők. Tel.: 20/94-50-726.
1,3-as Wartburg első-hátsó lámpák, tetőcsomagtartó, bukósisak eladó. Tel.:
30/367-08-94.

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: december 6. 12 óra

Állat

Társkeresés
67 éves/172 cm/75 kg egyedülálló hölgy,
ápolt, igényes, nem italozó férfi társaságát
keresi tartós kapcsolatra. 70/31-38-579.
59 éves, 154/53, egyedülálló nő párját keresi, 55-60 éves, 160 cm-nél magasabb,
ápolt, nem italozó férfi személyében.
30/250-86-39.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért
keressenek minket! Tel.: + 36-30/432-2030. E-mail: bekesiujsag@gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 00 3670/311-99-07.

Varrónő Békésen! Ruhajavítást, átalakítást, zipzárcserét, patchwork
takarók, terítők készítését vállalom.
66/612-408.

Munkát keres, ajánl
Betegápolói munkát keresek. 70/771-12-34.
Időseknél takarítói munkát keresek.
70/292-35-74.

Egyéb
Fa mázsa eladó. Tel.: 30/725-78-97.
Korona típusú 26-os, mélyvázas nő kerékpár alig használt, nagyon jó állapotban eladó. Elöl kosárral. Tel.: 30/652/14-54 (1018 óra között).
Búza, kukorica, tritikálé, zab eladó 4000
Ft/mázsáért. Kopasz u. 10. Tel.: 66/415258, 30/686-98-68.
Öntöttvas, igen jó állapotú kandalló eladó.
Tel.: 30/97-65-061, 17-19 óra között.
Légpuskát vennék. Tel.: 20/94-50-726.
Szőlőből készült cefre eladó, kb. 150 kg.
Tel.: 30/597-08-20.
Eladó: benzines forrasztólámpa, kézifűrészek, egyengetőlapok, új reszelők, forrasztópáka + cin. Tel.: 70/236-35-37.
Őrölt házi fűszerpaprika eladó. Érd.:
30/94-55-433.
Eladó: gázpalack, húsvágógép, előszobafal, barna bőrönd, háromrészes ülőgarnitúra, szobafenyő, pálma, jukkapálma, leánder. 30/905-49-14.
Akvárium, madárkalitka, méregtelenítő készülék, szieszta kályha, gázpalack eladó.
30/340-18-11.
Férfi irhabunda és teddibear bunda vékony
alkatra eladó. 30/44-826-88.

Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla, samott tégla, faanyag, deszka, szarufa,
gerenda, konvektorok, vasoszlopok, üvegfalak, redőnyök. 20/472-96-58.
Eladók: 10-20 l-es zsírosbödönök, cementvályú, szőnyegek, új kikészített birkabőrök, vasaló, matracok, Zepter edény.
70/236-35-37.
Bio házi lekvárok (szilva, eper, málna,
füge, meggy, áfonya), sokféle virág és majomfa eladó. Érd.: 66/643-333, 70/61505-14.
Kovácsoltvas kerítés, bontott csempekályha, kályhaajtók, csatorna, csatornavas,
mozaiklapok, asztalok, kétajtós szekrény
eladó. 20/472-96-58.
Kompresszor és felsőmaró eladó. 30/34018-11.
Eladó: 2 db villany láncfűrész, lemezkandalló, 5 l-es átfolyó vízmelegítő, négyütemű fűgyűjtős fűnyíró. Érd.: 20/77597-25.
Jó állapotban lévő fűthető matrac eladó.
Érd.: 30/35-718-43.
Eladó: anyakecske vágásra, továbbtartásra, kisbálás szalma, csirkeetetők és -itatók. 20/472-96-58.
Veresszilva pálinka eladó. Tel.: 30/50407-11.
Eladó: 7 db 4 mm vastag 56x139 cm síküveg, felvágott szeletelő, digitális mérleg,
tollpaplan. Tel.: 30/367-08-94.
95x55 cm-es új fürdőszobatükör lámpával
eladó. 70/565-21-00.
Eladó: szekrények, gyermekágy, komód,
vas virágállvány, parabolaantenna, szobahinta, Energomat mosógép alkatrésznek, lánykaruhák, tálalószekrény. 30/22429-02.
Eladó: szétnyitható konyhaasztal, támlás
székek, puffok, varrógép, fa és fém pocok. Érd.: 70/329-92-22.
Új és használt paplan és párna eladó.
30/94-55-433.
Eladó: Simson S51 új ülés, 2 db ötpolcos
salgópolc. Érd.: 20/775-97-25.
Vegyes méz hozott edénybe 1000 Ft/kg
áron eladó. Tel.: 70/279-39-73.
Eladó: motoros fűnyíró, reflektor, hősugárzó, 2 l-es demizson, szódásüvegek, üveg
tortatartó, kézimunka fonal, 40 db üres
parfümös üveg, kerékpár csomagtartó.
30/26-05-421.
Eladó: 3 db ipari keringető szivattyú, hiányos rokka, teleszkópos gallyvágó, hangszóró. 30/260-54-21.
Eladó: 2 db üzemanyagsapka, MZ lábtartó, kézmosókagyló, 3 db Opel Eladók: karnisok, vázák, falikarok, cipőtartó, új paplanok, virágállvány, kerekes hótoló. Érd.:
70/329-92-22.
Astra acélfelni, elektromos írógép, kisbíródob, új 45-ös gumicsizma. 30/26-05421.
Eladó Indezit WIA82-es elöltöltős mosógép, Union táskavarrógép, vonalas telefonkészülék. Érd.: 30/36-54-828.
Újszülöttnek eladó 2 pólya, 7 body, 7 rugdalózó, kissapkák, kabátok. Uniszex, kitűnő állapotban. Érd.: 30/67-80-240.
Fateknő eladó 10 ezer Ft-ért, szánkó karfa
1000 Ft-ért. 20/481-18-59.
Eladó nagy lábas, zsírkavaró kanál, zománcozott zsíros bödön, tányérok, evőeszközkészlet. Érd.: 70/329-92-22.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
60 liter szőlőcefre eladó. 20/420-37-53.
Gyulán német vegyestüzeléses kályha és
kovács satu eladó. Tel.: 30/648-39-12.
10, 20 és 50 literes üvegek eladók. Tel.:
66/643-210.
Ezüst- és lucfenyő, töves és vágott eladó.
Tel.: 70/387-11-31.
2 db 120 l-es betonvályú, 5 mázsáig mérő
fa mérleg eladó Anyabirkára és jerkére
cserélhető. Tel.: 70/227-00-63.
110 cm-es fehér lapradiátor és gyöngyös
eladó. 70/622-81-86.
Eladó: nagy bőröndök, új kül- és beltéri
járólap, futószőnyeg, rongyszőnyeg, férfi
bőrkabátok. Tel.: 30/272-43-50.
Szobakerékpár eladó. 66/413-771.
Fóliaváz garázsnak 15 ezer Ft-ért eladó.
30/57-33-469.
Veresszilva csemeték, nagyvirágú labdarózsa, jázmin, aranyeső, mályvacserje,
gyöngyvirágcserje, pirosló hunyor tövek
eladók. 20/355-77-26.
Eladó: rotációs kapa, paprikadaráló, 4
m hosszú vascső, 20 l-es háti permetező, lábbal hajtós Csepel varrógép. Érd.:
70/221-96-65.
Eladó: 1940-es évekbeli férfi kerékpár
gyűjtőknek, 42-es boksz bőrcsizma, fűkasza, cirkula. 30/27-28-342.
Bioptron lámpa (-PRO1 asztali) + lencsekészlet eladó. Érd.: 70/221-96-65.
Kukoricamorzsoló, szivattyú, kézi kukoricamorzsoló
ládával,
varrógép,
jancsikályha eladó. Érd.: 30/462-17-04.

Eladó: megkímélt szobabútor, Samsung
tévé + állvány, vonalas telefon, telefonasztal, festmények, csillárok. Érd.: 70/329-9222.
Üst üstházzal, nagy zománcozott edények,
50 l-es üvegballonok, kéményes fali konvektor eladó. Érd.: 30/462-17-04.
Eladók: rugós heverő, szőnyegek, ajtólapok, konyhaszekrény, új memória matrac.
30/530-96-23.
Eladó: régi szövőszék, rácsos gyerekágy,
Whirlpool mosógép alkatrésznek. Érd.:
70/335-94-46, 70/520-57-31.

Eladó: új női hosszú bárányszőrme bunda,
új férfi ¾-es irhabunda, új gyapjú plédek,
víztisztító, új gyapjú cserge. Tel.: 30/27243-50.
Eladók: Csepel lábbal hajtós varrógép, befőttesüvegek, demizson, vonalas telefonkészülék, dohányzóasztalok, kővályúk.
70/612-83-74.
Eladó: üvegezett ablakszárnyak, ajtólapok,
régi bolti mérleg, rádiók, kis mázsa súlyokkal, női kerékpárok, kézikocsi, virágtartó,
palackos gázfőző, Simson Schwalbe, régi
bögrék, tányérok, festett tányérok. Révész
u. 7. Tel.: 66/413-716.

Mit tegyek, ha arra gyanakszom,
hogy halláscsökkenésem van?
Ha úgy érzi, hogy nehézségei vannak a hallás terén, akkor
forduljon audiológus szakemberhez. Az audiológus szakember megméri a hallását, és megállapítja a halláscsökkenés típusát és mértékét. Az eredmény azt is megmutatja,
hogy a különböző magasságú hangokat ön milyen mértékben hallja. Ez a vizsgálat fogja az esetleges kezelés alapját
képezni.
Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben,
a József Attila u. 5. szám alatt. Rendelési idő:
hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között.
Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

Interjú Dr. Pálmai Tamással

Merre tovább békési
KÉSZ?
(Folytatás az 1. oldalról)
A küzdelem bátor és nagy lélekkel bíró „óriáscsecsemők”
szülőszobája. Visszatérve kis,
„helyiérdekű” szövetségünkre,
az értékek – melyeket a tizenöt év alatt létrehoztunk – megtartása alapvető fontosságú.
Emellett folyamatosan fiatalodnunk is kell. Újonnan belépett
tagjaink mind 40-50 alattiak,
sőt, van köztük fiatalabb is. És
ez nagyon jó! Rendezvényeinket
igyekszünk folyamatosan vonzóvá tenni azáltal, hogy az alapok
maradnak, de a megvalósítás
mindig tartogat valami újat, valami meglepetést. Jövőre például a KÉSZ díj kapcsán gondolkodunk valami „fondorlatban.” A
határon átnyúló kapcsolataink
is izmosodnak, tavasszal épp
Kolozsvár, Válaszút, Segesvár,
Sepsiszentgyörgy az úti cél, ahol
a KÉSZ által kiadott Népi énektár (népi egyházi énekek gyűjteménye) bemutatása a feladat.
Megújulni pedig folyamatosan
kell, és nem csak a fiatalítás által, hanem mindannyiunknak,
kortól függetlenül. Ott benn, lélekben.
- Mi lesz a sorok következő
attrakciójuk?
- Attrakció nem lesz, hanem
a megszokott munka: jönnek a
kárpátaljai barátaink Salánkról,
ahová a magyar óvoda újraépítésére vittük a báli bevételünk.

Gyűjtöttünk a kis óvodásoknak,
azt vinnék el. Aztán Mikulás közeleg. Kisegítő iskola a bűvész
bácsival, városi Mikulás a Farkasné Rozikáék Kolontos Jankójával, végül Nagyszalonta, Böjte
Atya árváival. Majd nyakunkon a
15. KÉSZ bál, melynek fővédnöke az új elnökünk, Makláry Ákos,
aki kedves feleségével tisztel
meg minket. Fellépőink a tatai
KÉSZ tagokat is felvonultató, ír
zenét játszó zenekar – akik nemrég Dublinban koncerteztek – a
Seamróg.
- Eddig kifejezetten szoros
volt a kapcsolat az országos
vezetéssel. A korábbi elnök lemondása után az új KÉSZ elnökkel folytatható-e ez a mindkét félnek gyümölcsöző együttműködés?
- Régi elnökünk, Osztie atya
nem mondott le, hanem eldöntötte: húsz év után frissíteni kell.
Az általa kiválasztott új elnökünk
meg telitalálatnak mutatkozik.
Fiatal, agilis, családos – felesége gyerek radiológus, egyik lánya 17, a másik 5 éves – és már
az első naptól „talál a szó”. Magam maradtam továbbra is országos elnökségi tag, így kapcsolatunk változatlanul szoros
és gyümölcsöző. Bízok a jövőben. A helyi csoportunkat, az országos KÉSZ-t és az elnökséget
illetően egyaránt.
Szegfű Katalin

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Ismét nagy sikert aratott a
Szent Lázár Alapítvány által
szervezett Békési Roma Kulturális Hagyományőrző Nap.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
keretében valósult meg no
vember 17-én.
Elsőként a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Hunyadi téri Tagóvoda óvodásai léptek színpadra, akik
Rostás-Farkas György: Az
igazságtevő királyné, avagy
kié a csacsi? című roma mesét mutatták be. Felkészítőik
voltak: Tokai Ferencné, Lipcsei Edit, Dobó Márta, Hegedűs Lászlóné. Élőzenével
Mahovics Tamás és Simon
Zoltán működött közre. Ezt
követően Lustyik István vezetésével a Kemény Gitárklub jóvoltából gyermekda-

Fotó: Virág István.

Hagyományőrző roma
kulturális esemény

A Hunyadi téri ovisok kortárs szerző meséjét mutatták be.

lokkal fűszerezett, roma hagyományőrző zenés előadást
élvezhettek a jelenlévők.
Műsorukat a megjelent közönség többszöri visszatapsolással jutalmazta. A hangulatot tovább fokozta a záró
műsorszám, Mahovics Tamás
felkészítésével a Belencéres
Néptáncegyüttesért Egyesület táncosainak bemutatója és táncháza. Ezzel a prog-

rammal egyidőben a Szent
Lázár Alapítvány székhelyén
filmvetítés zajlott a Békési
Cigányság életképe és a hálókötés hagyománya címmel.
A szervezők ezúton is köszönik a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ és Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közreműködését a program megvalósításában.

Teltház tapsolt a fogvatartottak
színi előadásának
A gyulai Békés Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottaiból álló Cella Hecc Társulat november
10-én zsúfolásig megtelt nézőtér előtt lépett fel a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
színháztermében. A „Kukás
Guru” című bohózatot mutatták be nagy sikerrel. A darab
történetéből kiderült, hogy a
sors szövevényes szálait megkavarhatja akár egy felcserélt
távirat, és ennek következtében, hogyan lesz egy egyszerű kukalakóból bölcs életvezetési guru. A Pocsaji Ildikó által színpadra állított előadást
mindenki élvezte.

Egy nyelvet beszélünk
Mini vérhal

Szinte látom, ahogyan a horgászok felkapják a fejüket. Mégis, mi az a mini vérhal? Kár
lenne az alsó könyvespolcról előbányászni a
Brehmet, ugyanis ilyen hal nem létezik. Csak
felirat, amelyet egy szemfüles olvasó fotózott
le Budapesten, s tett közzé a nyest.hu-n (melyet tisztelettel ajánlok az Önök figyelmébe
– jutalmuk nem marad el). S hogy mi akkor
a megfejtés? Bizony, az ominózus két szó egy
kukán olvasható – amely egy Mini nevű vendéglő hulladékát tárolja, a Vérhalom téren. S
ha már a vérnél tartunk, utánanéztem, miért is hívják így ezt a Budapest második kerületében található közterületet. Állítólag itt
temették el Hédervári Kont Istvánt, aki Luxemburgi Zsigmond ellen lázadt, s hamarosan alacsonyabb lett egy fejjel, s ugyanitt földelték el ideiglenesen Hunyadi Lászlót, mielőtt testét Gyulafehérvárra vitték volna.

Programajánlatok november 29. - december 13. között
December 2. péntek 17 óra
Kézműves foglalkozás: mécsestartó készítése. A
részvétel díjtalan.
Kulturális központ

December 10. szombat 18 óra
Békés-Drén KC - Nyíregyháza bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés.
Sportcsarnok

December 2. péntek 17 óra
Horváth Hajnalka alkotóművész kiállításának
megnyitója. Megnyitja: Izsó Gábor polgármester. Megtekinthető: 2017. január 13-ig. A belépés
díjtalan.
Kulturális központ

December 11. vasárnap 10:30
Békés Advent sorozat. Közreműködik: Szegfű
Katalin, Péter István lelkipásztor, Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona úti Tagóvodája
és a Teleki úti Tagóvodája. Fenyőfadíszítő verseny, Luca-búza ültetés, szeretetvendégség, adventi kirakodóvásár.
Széchenyi tér (bíróság előtti terület)

December 4. vasárnap 10:30
Békés Advent sorozat. Közreműködik: Deákné
Domonkos Julianna, Durkó Albert lelkipásztor,
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola. Mikulásvárás,
szeretetvendégség, adventi kirakodóvásár.
Széchenyi tér (bíróság előtti terület)
Sikerrel lépett fel a gyulai fogvatartottak Cella Hecc Társulata a kulturális központban.

A fellépés végén Izsó Gábor
polgármester szólt a megjelentekhez, majd Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes parancsnok arról adott áttekintést,
hogy mit is jelent pontosan a
büntetés-végrehajtás és mi vár

December 9. péntek 17 óra
Mézeskalácssütés. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

Békés lakosságára, amikor a
közeljövőben megépül a helyi
börtön. Beszédében megnyugtatott mindenkit, hogy a város
élete ugyanolyan zavartalanul
és biztonságban fog folytatódni, mint ahogyan eddig is.

Hamis iratokkal vásárolt
telefont egy pesti férfi

Mucsi Istvánnét 90. születésnapja alkalmából kereste fel
Izsó Gábor polgármester, hogy
átadja neki a szépkorú honfitársaknak járó emléklapot. A
korábbi éveket felelevenítve
megtudtuk, hogy szülei az egykori Mágor-major Wenckheim
birtoknál dolgoztak. Édesapja
grófi kocsis, édesanyja szakácsnő volt. Zsuzsa néni Békésre
ment férjhez, gyermekei is itt
nevelkedtek. Mivel dolgos családba született, így szakmáját
is ennek hatására választotta.
Húsz éven át dolgozott Békésen szobafestőként, sokan csak

Más nevére szóló, hamis
személyi igazolvánnyal és hamis lakcímkártyával, meghatalmazással vásárolt egy több
mint 300 ezer forint értékű okostelefont egy budapesti férfi szeptember 7-én Békésen. Az egyik mobilszolgáltató szerződött partnerének
üzletében a szerződés megkötéséhez egy győri férfi nevére
szóló, hamis személyi igazolványt és egy cég nevében kiállított, hamisított meghatalmazást használt. Ezután Gyulára, majd Békéscsabára ment,
ahol ugyanannak a mobilszol-

Fotó: virág istván.

Kilencvenéves
a meszelős asszony

„meszelős asszonyként” emlegették. A kerek évforduló alkalmából Zsuzsa nénit négy
unokája és öt dédunokája is
felköszöntötte.

Mindezen megerősítetlen események dacára
a XIX. század közepéig nem Vérhalomnak,
hanem Franciscibergnek hívták a helyet,
megerősítve azt, amit Arany állított, hogy „az
utcán német szó, piszok”. Találhatunk vérrel
kapcsolatos helynevet közelebb, Szegeden is:
a rókusi városrészben terül el a Vértó, amely
név a trolibuszokon is gyakran látható, lévén,
hogy itt az egyik végállomás, úgyhogy horrorisztikus eleme a városképnek. A Vértó állítólag azért viseli ezt a nevet, mert egy vágóhíd ide engedte a vonatkozó nedveket – csakhogy a XX. század elejéig csak gyümölcsösök voltak a környéken, ráadásul a hely neve
hivatalosan (egészen az 1970-es évekig) Vöröskereszt-tó volt. Most már medrét jórészt
feltöltötték, úgyhogy – kis túlzással - se vér,
se tó.
Szilágyiné Szabó Ágnes

gáltatónak az ügyfélszolgálatán - szintén hamis iratokkal
– további ugyanolyan telefonokat akart venni. A rendőrséget
a megyeszékhelyen hívták ki,
mert már hallottak a békési és
gyulai vásárlási szándékáról. A
Békéscsabai Rendőrkapitányság a 47 éves B. Antalt őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatását, amit az
ügyészség indítványára a bíróság elrendelt. A csalással, közokirat-hamisítással és hamis
magánokirat felhasználásával
gyanúsítható férfi ellen a rendőrség vádemelést javasol.

December 13. kedd 17 óra
Üdvözlet Békésről című kiadvány ünnepélyes
bemutatója. Közreműködők: Szeverényi Barnabás, ifj. Mahovics Tamás, és a könyv szerkesztőbizottságának tagjai. A kiadvány ezen a helyszínen megvásárolható.
Galéria
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Jól úsztak a békésiek
Szarvason

Horgász
szemmel
A fagyos ponty

Egyre jobb eredményeket érnek el a békési úszók a különféle versenyeken.

A közelmúltban Szarvason
rendezték meg az Őszi Meghívásos Úszóversenyt, amely
egyben a 2006-2008-as korosztály számára a Békés megyei bajnokság fordulója is
volt. Összesen tíz egyesület
- benne hét Békés megyei képviseltette magát, 235 versenyző ugrott vízbe. A békési
Triton Úszó Klubból 22 versenyző utazott el a szarvasi
versenyre. Több kiváló, jó és
biztató eredmény született. A
békésiek két első, négy második és öt harmadik helyezést
szereztek. Győzött a saját ver-

senyszámában Czira Zalán és
Kendrella Bence, ezüstérmes
lett Göndör György, Kendrella
Bence, Kendrella Máté és Szerencsi Katalin, míg harmadik helyezett Bányai Nóra,
Kendrella Bence, Kendrella
Máté, Mitro Benedek, Nagy
Szabolcs. További indulók voltak Békésről: Hajkó Tibor,
Ilyés Vilmos, Kelemen Gréta,
Kendrella Ákos, Kis Zoltán,
Modoló Júlia, Molnár Zsombor, Nagy Kata, Ombódi Dominik, Sin Ádám, Szabó Kata, Szabó Kinga, Szabó Petra,
Szekeres László.

Fegyverek és kábítószer
Lezárta a nyomozást a Békési Rendőrkapitányság az 50 éves
Gy. L. ügyében, aki még márciusban tartóztattak le, mert engedély nélkül tartott fegyvereket és lőszereket, továbbá kábítószer
is volt nála. Egy tanyaépület ablakaiba és ajtajába pedig áramot
vezetett, amely a kirendelt igazságügyi villamossági szakértő véleménye szerint súlyos vagy halálos áramütést okozhatott volna.
A rendőrség Gy. L. ellen lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés, kábítószer birtoklása, orvhalászat és emberölés kísérlet miatt javasol
vádemelést. Az ügy az Ügyészségen folytatódik.

Sok horgász úgy tudja, hogy
a hideg idő beálltával a pontyok nem táplálkoznak. Szerencsére ez nem igaz. Életfolyamataik lelassulnak, finomabban táplálkoznak, és
nincs annyi tápanyagra szükségük. A nyáron alkalmazott
módszerek, felszerelések és
csalik emiatt nem megfelelők.
A feeder módszert ajánlom. A
nyári heavy féderhegyet cseréljük le a light hegyre, így
érzékenyebb lesz a hegy, és a
finomabb kapást is biztosan
megfogjuk. Ha pontyot szeretnénk fogni, akkor finomítsunk a szerelékünkön. Vagyis vékonyabb főzsinórt alkalmazzunk, ami a kapást rögtön jelzi. Legyen finomabb az
előkezsinór és kisebb a horog
is. Az etetésre nagy hangsúlyt
fektetnék, hiszen az etetőanyag csalja az etetésre a pontyokat. Jó minőségű method
mixet kevernék, ami egy kevés aroma hozzáadásával fogósabbá tehető. A kiváló fagyos
ponty keverékből csak keveset
juttatnék az etetésre. Csalinak
csonti illetve pinki vagy giliszta is kiváló szokott lenni.
Szekerczés Sándor

New Yorkban járt
az ifjú békési néptáncos
Mahovics Tomi, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2 b.
osztályos tanulója, a Belencéres Néptáncegyüttes legifjabb
szólistája, a Magyar Állami Operaház Egyesült Államokbeli turnéján vett részt, mint táncos.
A Fölszállott a páva című
műsorban párjával Busai Borival komoly sikereket elérve,
mindkettejüknek a páros munka mellett, szólistaként is lehetőségek adódnak, hogy bemutassák tudásukat. Tomi most
a Magyar Nemzeti Balett szólistáival közösen táncolt egy
koreográfiát. A turné október
21-26. között zajlott. Az ENSZ
létrejöttének 71., míg a magyarországi forradalomnak 60.
évfordulója kapcsán világhírű
zenészek, énekesek, karmesterek és persze táncosok adták az
ünnepi műsort a New York-i
ENSZ Székházban. Mindan�nyian magyar vonatkozású darabbal készültek. Bogyay Katalin, Magyarország ENSZ nagykövete volt az est házigazdája.
Megnyitója után kezdetét vette a háromrészes műsor. Fellépett a Magyar Állami Operaház Zenekara Szennai Kálmán
vezényletével, Rost Andrea,

László Boldizsár operaénekes,
és persze a Magyar Nemzeti
Balett szólistái, Tomival kiegészülve, Solymosi Tamás vezetésével. Ezen kívül voltak nemzetközi előadók is.

lyos tanulói küldtek a helyi magyaroknak. Az ajándékot a gyerekek készítették a tanító nénik
segítségével, aztán mindenki
aláírta az osztályból, majd az intézmény vezetői is. Bogyay Katalin nagykövetasszony egyéb
elfoglaltságai miatt nem tudta
átvenni a szalagot, de a kollégája, személyi asszisztense igen. A
New York-i Magyar Nagykö-

Jellegzetes New York-i épületek közelében az ifjú békési néptáncos
tehetség, Mahovics Tomi. Életre szóló élmény volt az utazás.

Az egyik kint töltött napon
Tomi „küldetést” teljesített: át
kellett adnia azt a nemzetiszín
bokrétát, amit a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 2. b osztá-

vetségen átadtuk a békési gyerekek ajándékát és elhelyeztük
az épület egyik fő helyén, ahol
jól láthatják az oda érkező magyarok. 
M. T.

MEGHÍVÓ
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Találkozás tehetséges
roma fiatal zenészekkel
A Valaha madarak voltunk
roma kulturális rendezvénysorozat soron következő eseményére november 14-én
került sor városunk Püski
Sándor Könyvtárában.
Ekkor zenés beszélgetésen vehettek részt a főként
7-8. osztályos általános iskolások és középiskolások békési Bodoczki Ernővel, és az edelényi származású Kuru Antallal. A két zenész a Snétberger
Zenei Tehetség Központ diákjaként végzett. A találkozó
interaktív volt, Bodoczki Er-

nő kezdeményezte és vezette
a beszélgetést a diákokkal. Ernőt egyébként sokan ismerik
már Békésen. Az idén májusban diplomázott a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem bőgő
szakán. De nem csak klasszikus
zenét játszik, basszusgitározik
is több pop-rock együttesben,
Kállay-Saunders András, Oláh
Gergő, Dér Heni, Cserpes Laura, Palya Bea együtteseiben.
Otthonosan mozog a jazz, a
jazz-rock, a népzene és szinte
minden zenei műfajban. Kuru
Antal, aki akusztikus gitáron
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