2016. december 13.  XXIV. évfolyam 25. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

- A karácsony a kereszténység nem a legfontosabb, de az egyik
kiemelt ünnepe. Ön
mit tart az idei advent
és karácsony legfontosabb üzenetének?
- Egyetértek, a karácsony valóban nem
a legfontosabb keresztyén ünnep, mert annak
a nagypénteket tartjuk a krisztusi küldetés szempontjából. De nagypéntek, Krisztus halála nem lehetne karácsony, a születés nélkül. Így talán nem
is annyira lényeges a rangsorolás, hiszen ezek az
ünnepek összetartoznak. Ugyanakkor azt látjuk,
hogy a karácsony a világ számára a legnagyobb
ünnep. Ennek egyik oka az lehet, hogy a születés
közelebb áll az emberekhez, mint a halál. De azt
is látnunk kell, hogy a karácsony jelentősen átalakult, elvesztette eredeti jelentését. Az ajándékozás került előtérbe, ami hatalmas üzletté tette. Valójában az ajándék ott van a kétezer évvel
ezelőtti történésekben is, gondoljunk csak a betlehemi bölcsek ajándékaira. De a jelenkor túlzásokba esik. Mintha az advent négy hetére készülne mindenki egész évben, legyen az a kereskedő,
vagy éppen a pénzét összekuporgató vásárló. Pedig a karácsony üzenete kétezer év óta ugyanaz.
Azt üzeni mindannyiónknak, hogy miközben ajándékot adunk, vegyük észre, mi magunk vagyunk
megajándékozottak. A Mennyei Úr, dicsőségét otthagyva emberré lett értünk, hogy mi is eljussunk az
Ő dicsőségébe. Megajándékozottak vagyunk Istentől. Ha felfogjuk ennek nagyszerűségét, túlléphetünk a szokásokon, a világi elvárásokon. Ha azt
kezdjük keresni, mit vár el tőlünk a mindent értünk
áldozó Isten, akkor új életünk lehet. Szokták emlegetni - talán túl gyakran is, tartalom nélkül -, hogy
a karácsony a szeretet ünnepe. Keresztyénként ezt
úgy értelmezzük, hogy a karácsony az isteni szeretet megnyilvánulása, amire a mi válaszunk, mint
megajándékozottaknak, a felelős szeretet odaélése a másik ember iránt.
- Szokta emlegetni, hogy korunkban az emberi kapcsolatok betegek, meg kell őket gyógyítani. Hogyan értsük ezt advent idején?
- Mitől is romlik meg a kapcsolat ember és
ember között? Önzés, elvárások, külső hatások,
a megfelelés kényszere, anyagiasság, satöbbi.
Advent heteiben, ha sikerül elcsendesednünk,
akkor a karácsonyi üzenet, az isteni szeretet fényében, mindezeket végiggondolva elkezdődhet a gyógyulás és gyógyítás. Magunkon kell elkezdeni, nem a másiktól elvárni!
Az ember-ember közötti kapcsolat kétezer év
alatt nem sokat változott. Mária és József korában is mindenki mással, önmagával volt elfoglalva, nem jutott a gyermekét váró asszonynak
sehol sem hely, ahogy a Bibliában olvassuk.
(Folytatás a 7. oldalon)

Gyergyószentmiklóson folytatódott az Európai Unió által támogatott „Közösségek hálózata a polgári kezdeményezés elemzésére az
európai demokrácia mentén” projekt, melynek keretében konferenciát és workshopot rendeztek erdélyi testvértelepülésünkön.
A háromnapos eseményen
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere kiemelte, két
évtizedes testvérvárosi kapcsolat fűzi településüket Békéshez,
örömteli, hogy immár közös pályázatban is együttműködhetnek
a felek. Izsó Gábor, Békés polgármestere e gondolatmenetet
folytatva méltatta a projekt célkitűzéseit. A gyergyószentmiklósi konferencia fő témája az euró-

pai polgári kezdeményezés volt.
A résztvevők ezúttal Erdélyből,
Magyarországról, Lengyelországból és a Vajdaságból érkeztek. A
projekt szakmai vezetője, Szilágyi
Tamás adjunktus, prezentációjában összefoglalta az eddigi találkozók eredményeit, majd Függ
Zsolt adott áttekintést a sikeres
európai polgári kezdeményezésekről. A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács részéről Erős Levente
tartott nívós előadást a többség és
kisebbség viszonyáról. A második
napon Békés, Ada és Gyergyószentmiklós egyes intézményei,
kezdeményezései és civil szervezetei kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Bíró Fruzsina.

Karácsonykor Isten
ad ajándékot

Konferencián
Megjött újra a Mikulás
Gyergyószentmiklóson

Nagyszalontai árvákhoz ment a KÉSZ-Családért Alapítvány Mikulása.

Békési és nagyszalontai gyerekeket ajándékozott meg a KÉSZ és a
Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány Mikulása. Szalontán Böjte
atya mintegy száz gyereke várta izgatottan az érkezőket Békésről és
Békéscsabáról. Sándor-Kerestély

Ferenc tanár úr keze alatt a fizika
mellett emberséget, hitet, magyarságtudatot is tanulnak a gyerekek a
Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban. Ő a kapocs a KÉSZ békési
szervezete és az iskola között.
(Folytatás a 4. oldalon)

Ingyenes lemezbemutató Palmetta koncertek
Esztendőre vagy kettőre című új gyermeklemezének bemutatóját tartotta
a Palmetta zenekar a kulturális központban december 5-én. Az első előadáson városi óvodások, míg a pár
órával későbbi másodikon a Hepp iskola alsósai élvezhették a produkciót.
A közismert népdalok sajátosan „palmettás” feldolgozásai rendkívülien lekötötték a gyerekek figyelmét, azért
is, mert a három énekesnő ügyesen és
jó pedagógiai érzékkel vonta be őket
a dalokba. A gyerekek pedig énekeltek, tapsoltak, dübögtek, együtt éltek
a zenekarral. A csillogó szemű copfos

kislányok és a nyílt tekintetű kisfiúk
igazolták, hogy a népzene, a néptánc,

összességében a népi kultúra megfelelően tálalva divatossá tehető ebben a

Fotó: Apáti-Nagy Lajos. (GA-Pix Fotó.)

Interjú Katona Gyula református esperessel

Ajándékkoncertet adott a kulturális központban gyerekeknek a Palmetta zenekar.

korosztályban. A zenekart ezúttal is
állandó néptáncosaik kísérték, még
teljesebbé téve az élményt. János Hajnalka mesemondása szintén kellemes
színfoltja volt az egyórás előadásnak.
A legemelkedettebb része a koncertnek az utolsó, adventi dal eléneklése
volt, egyetlen gitárral kísérve. A fellépések végén, a Palmetta koncerteken már megszokottak szerint a zenekar tagjaival és a kulturális központot
teljesen megtöltő gyermekpublikummal közös fényképfelvétel készült.
A koncerteket a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta. 
Sz. K.

Már kapható a fotókönyv!
Lapunk terjesztésével egy időben jelenik meg az Üdvözlet Békésről
című exkluzív fotóalbum, amely városunk elmúlt 120 évének
fotódokumentumaiból válogat. Karácsonyi ajándéknak is remek ötlet.
Megvásárolható a Püski Sándor Könyvtárban, a Fakuckó játékboltban,
a Cerka papírboltban és a Barta kereskedésben.

Üdvözlet Békésről
A millenniumtól az ezredfordulóig

Egy kötet ára:

1895 Ft

Gazsó János fényképész Békés főterén készített felvételével kíván a Békési Újság minden munkatársa a tisztelt
olvasóknak békés karácsonyt, és sikeres, sok örömet rejtő új esztendőt!
A lapunk legközelebb 2017. január 17-én jelenik meg.
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A Bolyai utca 6. szám alatti ház
A Bolyai utca 6. szám alatti építmény városképi szempontból feltétlenül figyelmet
érdemel. A polgárházat 1928-ban Csikós
László csizmadiamester építtette, és élt itt
családjával. Ezt követően Soltész László
polgári iskolai tanár
és igazgató lakott itt
családjával. Legutóbb
Klárik László és családja élt ebben a szép
házban.
Az utcasorban elhelyezkedő építmény
négy ablakkal néz az
utcára. A klinkertéglás borítású falmezőben
a kétszárnyú, egyenes záródású ablakok díszes falkeretben állnak. A ház lábazati pár-

kányban végződik. Az ablakok felett szalagdíszítések húzódnak. Az utcai ajtó fölött a
díszes üvegablakok az igényes polgár ízlésvilágát tükrözik. A félkörív záródású folyosó nyitott, nincs beüvegezve. Megmaradtak a lakás kétszárnyas, hatalmas ajtói
is, amelyek a régi polgárházakra jellemzőek voltak. A lakóház
tömegében és arányaiban a Bolyai utca meghatározó építménye.
Vajon az utánunk jövő nemzedékek is látni fogják?
Bíró György, városvédő

Idén is lesz városi falinaptár

Előző lapszámunkban a Beszélő házak – épített értékeink
sorozatban az Irányi utca 28.
szám alatti házat mutattuk be.
A cikkbe kis hiba, egy névelírás
csúszott. Az érintett rész helyesen: „A gazdaház az 1900-as
évek elején épült, első ismert lakója egy Gyalog nevű útbiztos
volt. Legtovább Hégely András
és felesége, Varga Anna élt itt.”
Az érintettektől a tévedésért elnézést kérünk.

Városunkban hagyomány, hogy az önkormányzat minden háztartáshoz ingyenesen eljuttatja a városi falinaptárt, melynek témája minden évben más és más. Színes képekkel, rövid szöveggel illusztrálják a településre leginkább jellemző kulturális, turisztikai,
természeti vagy épített értéket. A kiadvány a 2017. évben a Békés testvértelepülései címet viseli. Apropóul szolgál az, hogy Békés
testvértelepüléseivel és partner városokkal összefogva nyújtott be
uniós pályázatot még tavaly ősszel. A több hónapon át tartó program alkalmával négy országban, összesen négy alkalommal tartanak konferenciákat. A rendezvényt követően a szociális problémák
megoldásában nyílhatnak meg lehetőségek, és elindulhat a közös
gondolkodás egyéb pályázatok terén is.
A városi falinaptárt e hónapban kézbesítik.


Karácsony közeledtével számos békési családban
készül mézeskalács figura, kellemes illattal töltve
meg a lakásokat. A kicsit bátrabb konyhatündérek
a mézeskalács házikó elkészítésével is megpróbálkozhatnak.
Hozzávalók a tésztához: 12,5 dkg margarin,
12,5 dkg kristálycukor, 25 dkg akácméz. Ezek keverékét egy edényben tegyük
föl melegedni a tűzhelyre. Melegítés közben folyamatosan
kevergetni kell, de csak addig,
amíg a mézben felolvad a margarin. Ezután tegyük félre hűlni.
Egy másik tálban keverjünk ös�sze 50 dkg lisztet, fél csomag
mézes sütemény fűszerkeveréket, 1 csomag sütőport vagy 1
púpozott kanál szódabikarbónát, és 1 egész tojást. Ezután adjuk hozzá a megmelegített mézes keveréket. Ha ez megvan, kézzel
alaposan gyúrjuk össze a tésztát. Ha kakaós mézeskalácsot szeretnénk, ilyenkor kell hozzáadni a
kakaóport. A tésztát sütés előtt egy nappal kell elkészíteni, hogy letakarva hűtőben állhasson, mert
frissen még nem formázható, nagyon ragad.
Az egy napig pihentetett tésztát félujjnyi vastagra kinyújtjuk. A házikó részeit papíron megrajzoljuk, kivágjuk, és a tésztára helyezzük, majd késsel
körbevágjuk a különböző formákat. A ház alapja

kb. 15x20 cm legyen, ehhez arányítsuk a többi elemet. Ha kész, az elemeket tegyük kivajazott tepsibe, a díszítéseket már ekkor helyezzük rá. A díszítéshez használhatunk hámozott mandulát, tökmagot, a tésztából formázott kis kockákat, cukorkát,
dekorációs gyöngyöket. Például a cserép lehet
tésztakocka, vagy félbevágott mandula is. Vagy
a végén cukormáz. Végül egy
egész tojást összekeverünk és
bekenjük a ház elemeit. Előmelegített, 160 C-os sütőbe rakjuk,
de résen kell lenni, mert gyorsan megég. Utána óvatosan
egy deszkára helyezzük a kész
darabokat hűlni. A cukrot lassú
tűzön egy lábasban felolvasztjuk, karamellt készítünk, egy
kevés vizet adunk hozza, hogy
le ne égjen. Ez lesz a „ragasztó”. Gyorsan dolgozzunk vele, mert hamar megdermed, és legyünk
óvatosak, mert a forró karamell éget. Hosszú nyelű kanállal kenjük be az összeragasztandó éleket.
Először az alaphoz ragasztjuk a két oldalt és a két
homlokzatot, ezután illesztjük rá a két tetőoldalt,
végül a gerincen végigfutó keskeny csíkot és a kis
háromszög alakú homlokzati díszt. Ha melléfolyik
a karamell, az sem baj, így is jól mutat a házikó.
Tipp: Ha az ablakokat kivágjuk, és a hátsó homlokzatot kihagyjuk, kis mécsest rejthetünk a házba.

Vevőt keres árujának, több bevételt szeretne boltjának, vállalkozásának?

Hirdessen nálunk!
Telefon: 30/432-20-30, e-mail: bekesiujsag@gmail.com

fizetett hirdetmény

Helyesbítés

Készítsünk mézeskalács házikót!
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Áldott, békés karácsonyt!

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

A pihenő, lassan álomba
merülő természet, a letisztult,
egyre gyakrabban ködbe, zúzmarába takarózó táj egy dolgos, termésben és eredményekben gazdag esztendő végére készülődik. A korán lenyugvó nap és az egyre hos�szabb télies esték hűvöse talán
bennünket, embereket is egyre
közelebb terel egymáshoz.
Megnő ilyenkor a fény ereje, jelentősége tisztelt békésiek! Megnő, hiszen a napsugár,
ami nyáron természetes volt,
most ajándék. Ragyogása ajándék, melege pedig szép emlékek kincsestára. A hamarosan
fellobbanó gyertyák, mécsesek
talán ezt a ragyogást, ezeket
az emlékeket is visszaidézhetik
közénk esténként, ám fényük
mégis más, üzenetük mégis
több ezeknél.
Az adventi várakozás, a
Megváltó eljövetelének reménysége a külső fényekről egyre inkább magunkra,
a bennünk pislákoló érzések-

Ügyeletes gyógyszertár:
december 10-17.
Levendula Patika (Csabai u.)
december 17-24.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
december 24-31.
Turul Patika (Piac tér)
december 31.–január 7.
Oroszlán Patika (Kossuth u.),
január 7-14.
Levendula Patika (Csabai u.),
január 14-21.
Jázmin Patika (Rákóczi u.).
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
Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
nem kaptunk jelentést.

A Szent Lázár Alapítvány is gyűjt
a koraszülött mentőautóra

Elhunytak:
özv. Hidvégi Mátyásné Pocsai
Julianna (83 évesen), Szász Ferenc (48), özv. Fábi Imréné Kovács Julianna Zsuzsanna (79,
Bélmegyer), Fésűs Eszter (91),
Kovács Emma Lívia (69), Szabó
Mihály (64), Durkó Lajos (84),
Harmati Gyuláné Csibi Anikó
(60, Tarhos), Nagy József István
(58), özv. Hégely Jánosné Balogh Irén Margit (73), Erdei István
(87), özv. Szabó Lászlóné Hazai
Julianna (76), özv. Fekete Lajosné Tóth Anna (83), Varga Balog
László Zoltán (71), özv. Remeczki
Jánosné Kovács Eszter (89), özv.
Gyurovits Istvánné Misik Margit
(93), özv. Madács Jánosné Kovács Anna (98), Kovács István
(67), Fodor Lajos (86).
Nyugodjanak békében!

Békés megyei koraszülött
mentőautó beszerzésére a civil
szervezetek összefogását kezdeményezi a Szent Lázár Alapítvány. A szervezet vezetői
fontosnak tartják, hogy Békés
megyében is legyen olyan korszerű, modern technikai eszközökkel felszerelt mentőautó,
amely koraszülöttek szállítását
ellátná, és jó szolgálatot tenne
az újszülötteket érintő baleseteknél, vagy gyors orvosi be-

avatkozást igénylő egyéb esetekben is.
A célra már hónapok óta
gyűjtenek a megyében, váro
sunkban is több kezdeményezés indult, de a szükséges pénzösszeg eddig nem gyűjt össze.
Minden adomány, a legkisebb támogatás is számít.
Amely civil szervezet szeretné a koraszülött-mentőautó beszerzést támogatni, a
Szent Lázár Alapítvány OTP

Banknál vezetett, 1173307220023852
számlaszámra
utalhatja át támogatását. A
megjegyzés rovatba írják rá:
Koraszülött mentőautó.
Az összegyűlő összeget ünnepség keretében fogják átadni Dr. Abdulrahman Abdulrab
Mohamednek, a Békés Megyei
Központi Kórház csecsemő- és
gyerekgyógyász főorvosának,
aki a kezdeményezést elindította. 


Konferencián
Gyergyószentmiklóson

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás

(Folytatás az 1. oldalról)
Ennek során Békés kulturális helyzetéről Túri Andrea,
a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatóhelyettese, míg

Békés, Piac tér 1.

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

a szociális helyzetéről Patkás
Rita, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió kommunikációs munkatársa adott áttekintést.
A projekt záró eseményének

Békés ad majd otthont jövő év
márciusában.
A hagyományosan megrendezett Szent Miklós Napokra
egyébként Békésről mintegy
húszfős delegáció utazott el.

Fotó: Gazsó János

Igazgatási szünet
A Békési Polgármesteri
Hivatal tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a képviselőtestület 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.


re vonja figyelmünket. Mindeközben, az adventi koszorú, majd a karácsonyfa bűvös
fénykörében körénk gyűlnek
mindazok, akiket szeretünk,
akikkel megosztjuk életünket,
érzéseinket. S, amíg a természetben a meleg és a táplálék,
addig az emberi hajlékokban
a szeretet és a boldogság az,
amely ünnepet, valódi ünnepet hozhat.
Megtartó, ezredéves támaszként mellettünk álló magyar keresztény hagyományaink, hitünk egyik legszentebb
ünnepe, figyelmünket a betlehemi jászol felé is fordítja ilyenkor. 2016 évvel ezelőtt
ott megfordult a világ. Meg-

fordult, hiszen a teremtő ige
testté lett, megfordult, mert
a Megváltóban reménységet,
erőt kapott az emberiség.
Jól tudom, hogy ma is sokan ezen erő és reménység híján, talán megtörten és épp reménytelenül állnak az Advent
és a Karácsony fényfüzérei között.
Forduljunk feléjük! Adjunk
nekik hitet, reményt, jó szót,
törődést, akár magányosan,
akár nélkülöző, ám mégis családias körben köszönt rájuk az
ünnep!
Mondják, hogy Karácsonykor adni a legszebb, legjobb érzés… Tartsuk ezt szem előtt
úgy, hogy érezzük: mi is kapunk, lélekben, hitben gyarapodunk mindeközben.
Engedjék meg, hogy ezen
gyarapodás, érzelmi feltöltekezés jegyében kívánjak most
Békés minden lakosának áldott, békés Karácsonyt.
Dankó Béla,
országgyűlési képviselő

A Gyilkos-tónál készült felvételen a szakmai konferencia békési és máshonnan érkezett résztvevői.

Jegyzet

„Mindennek rendelt
ideje van”
Pálmai
Tamás

Ha a fenti címet a politika nyelvére akarjuk lefordítani, akkor talán a legtalálóbb, ha egyszerűen ütemérzéknek nemesítjük. Ugyanis
a helyes ütemérzék az, mely
az adott történelmi helyzetben megadja az adandó
stratégiai és éppen aktuális
problémák megoldási kulcsát. Megmutatja a helyzetet, amiben van egy nemzet, egy ország, felismerteti a sorsdöntő kérdéseket és
megadja a helyes cselekvés
módozatát is.
A magyar nemzet, anyaországa, Magyarország, annak mai vezetése az utóbbi
időkben mindebből jelesre
vizsgázott. Felismerésre került az az öt dolog, ami sarokpontja mai világunknak:
a migráció, az orosz politika,
az Egyesült Államok politikája, az EU mai vezetési stílusának következményei, és
a V4-ek szerepe. Sorra véve
mindezeket, megállapíthatjuk, hogy a migráció kérdésében a ma már végre mindig teljes nemzetben gondolkodó anyaország vezetése
elsőként, és sokáig egyetlenként adott megfelelő választ.
Miután az USA demokrata vezetése saját szabadkőműves politikáját exportálva (arab tavasz) felforgatta az eddig tampon országként működő államok rendjét (Irak, Egyiptom, Líbia,
Szíria, stb.) megnyílt az út
a migráció számára Európa
felé, mely mozgást tudatosan táplált aztán ez a hatalmi elit. A beözönlőket pedig
lelkesen fogadta az Európai
Egyesült Államok hagymázas vágyálmát kergető ex
baloldali, ma liberális uniós
vezetés, annak reményében,
hogy a hagyományos nemzetállamok
szétverésével
Brüsszel irányítja majd az
egész kontinenst, annak lassan iszlám többségű színes
lakosságával. Az eddigi európai hagyományok felszámolása és rettenetes polgárháborúk, véráldozatok árán.
Mi, magyarok eközben az
európai polgárokhoz beszéltünk, akik érteni kezdték és
már látják a valóságot, de
talán még nem fogták fel a

veszély nagyságát és hos�szú távúságát. Számunkra és minden európai nemzet
számára - a megoldás a több
gyerek születése, a negatív
demográfiai trend megfordítása, így honi munkaerő létrehozása és a segélyek délre
irányítása: minden északra
vágyó élhessen otthonában,
békében.
A kárpátaljai magyarok
védelmében is gondolkodva megtaláltuk azt a penge-élnyi ösvényt, amely az
ukrán állammal való jó viszony és az időnként Putyin
és oroszbarátsággal aposztrofált politika között vezet. Tisztán látható az említett amerikai demokraták
keze nyoma a „Majdanon”
és a bukaresti forradalmat
meg bányászjárást juttatják eszünkbe. Az EU-ban
a szuverenisták (független
nemzetállamokban gondolkodók) és a föderalisták (Európai Egyesült Államokat
akarók) harca zajlik. Itt is a
mi válaszunk a helyes: a jövő Európájának a keresztény
civilizációra és a szuverén államokra kell épülnie. Valamint igaz szerintünk az is,
hogy Európa az EU előtt is
volt és utána is lesz. Az USA
történéseiről már szóltam a
Trump-jelenség című írásomban: váteszi volt Orbán
jóslata. Még talán annyit,
hogy Magyarországnak eddig sem Amerikával volt baja, hanem a demokrata párt
ideológiájával. A V4-eket illetőleg elmondhatjuk, hogy
mára e maroknyi ország Európa egyik legnagyszerűbb,
legegységesebb és lassan legmeghatározóbb alakulatát
hozta létre, ahol jók a válaszok, növekszik a gazdaság
és alig van migráció.
Ennyit talán a nagyon tömörítve összeszedett, lényegesnek tartott, dolgokról.
De egy valamiről beszélnünk kell, ami időben közeli
és fontos. A romániai választásokról, ahol az ott élő magyarok ismét nagy feladat
előtt állnak. Félre kell tenniük minden - sokszor igencsak megalapozott - ellenérzésüket és el kell menniük
szavazni, mert „mindennek
rendelt ideje van”. Most ennek a nem könnyű dolognak
épp. De meg kell tennünk,
mert - Békésen élve naponta érzem - nagyon sok itt
élőnek az erdélyi magyarok,
székelyek a nemzeti gerinc
hordozásának mintapéldányai, zsinórmérték adói.
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Csendesül... Ajándéktárlat Horváth Hajnalkától

Tudjon meg többet Békésről!

Olvassa a Békési Újságot, a megbízható
és kiegyensúlyozott hírforrást!

Bátran, világosan, egyesen kell beszélni, és bátor célokat
kell kitűzni – mondta Orbán Viktor. 2010 után a gazdasági
csődből kellett visszarángatni az országot, a munkanélküliség, 12 % volt. Ma 5 % alatt van. Most megállapodtunk,
hogy végrehajtunk egy jelentős adócsökkentést béremelésért cserébe és célul tűztük ki azt, hogy Magyarországon
egyre jobban megérje dolgozni. 2010-ben Magyarország a
19. helyen volt Európában, ma pedig már az első ötbe került
a munkanélküliség tekintetében. 1990 óta a helyzet még
egyszer sem volt olyan biztató hazánkban, mint ma. Nem
arról van szó, hogy megérkeztünk, hanem arról, hogy úton
vagyunk, és az irány, ami szerint haladunk, sikerrel kecsegtet. Az elmúlt 27 évben most van a legnagyobb esélyünk
arra, hogy egyszerre csökkenjen az államadósság, egyszerre
javuljon a versenyképesség, csökkenjenek az adók, és nőjenek a bérek. Fontos, hogy mindenki érezze, hogy nem lottón nyertük a béremelést, hanem az elmúlt hat évben végzett sziszifuszi munka eredményezte ezt. Ebben az országban az elmúlt hat évben jószerivel mindenki dolgozott. „A
XX. században megvert és kishitűvé tett népnek furcsán
hangzanak azok a mondatok, amiket mondok, de szeretném kirángatni ebből az állapotából az országot, mert igenis
a magyarok azon túl, hogy tehetségesek meg szorgalmasak
most sikeresek is. Eltaláltuk az irányt, jó fele megyünk, sikerült összetartanunk, jöttek az eredmények, a győztes országok közé tartozunk.”

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

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

a kulturális központban
Sosem látott sok ember: barát, rokon, tanítvány, tisztelő jelent meg Horváth Hajnalka békési alkotóművész Ajándék
című kiállításának megnyitóján december 2-án. A tárlat a
kulturális központ kápolnatermében január 13-ig várja a
látogatókat.

A kiállítást Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. Kiemelte, hogy a harmincas
éveiben járó, eredetileg öltözéktervezést tanult művésznő
előszeretettel ábrázol női- és
gyermekarcokat, de sokat merít az állatvilágból is. Bűbájos,
meseszerű látásvilága egészen
egyedi arcát tárja elénk az ábrázolt jelenségeknek, személyeknek. A polgármester külön megemlítette és példaként
állította Hajni erős kötődését
szülővárosához, amely a művészetében is tetten érhető, és
amelyről írásai is gyakran árulkodnak. Ezek többször megjelentek már a Békési Kalendáriumokban. Horváth Hajnalka egyéni ábrázolás techniká-

ja, gondos és letisztult vonalvezetése művészi érettségéről, kitartásáról, emellett derűs, emberszerető és mindenkor optimista személyiségéről

árulkodnak. Alkotásai sajátságosan és félreismerhetetlenül egyediek. Mondanivalójuk van, amelyek emlékeket
hívnak elő a szemléből, ezért
könnyen utat találnak a látogatók szívéhez – emelte ki Izsó
Gábor. Hozzátette még, hogy
Hajnalka az egyéni beteljesedés kiváló példája, de munkássága közösségekhez is köti.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Ha bárkit kérdezünk Adventről, mit is jelent tulajdonképpen,
kapásból azt válaszolja: várakozást. És igaza is van valamiképpen. Ám, ha mélyebben keressük a dolgok lényegét, hamar rájövünk, hogy sokan bizony fordítva ülünk a lovon. Fordítva, mert
várakozás alatt csaknem mindenki azt érti, hogy ő vár valamire. Valamire, ami vagy nem következik be, vagy nem úgy, ahogy
szerettük volna. Állítsuk talpra hát a dolgokat: „Íme, az ajtó
előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem”
– olvashatjuk a Jelenések könyvében. Az idézet tükrében érthető
már a várakozás, annak kettőssége: mi az Úr eljövetelét várjuk
valójában, aki minden nap ott áll mosolyogva az ajtónkban – és
itt a másik értelme a dolognak - várja, hogy beengedjük. Mert
ezen az ajtón nincs kívül kilincs, csak belül. Csak mi tudjuk kinyitni és beengedni Őt, aki folyamatosan vár ránk, várja, hogy
az ő kezébe tegyük le a várományainkat. A szelíd és szerető Isten, aki nem töri ránk az ajtót, csak halkan zörget, és kivárja,
míg magunktól érünk oda észben, értelemben, de legfőképpen
hitben, hogy megtegyük a megfelelő lépést. Mindehhez ki kell
mondani a megfelelő mondatot: „Legyen meg a te akaratod.” A
mai zaklatott életben megtanulhattuk, hogy mekkora megtartó
csoda a közösség ereje. Isten pedig közösségbe akar lenni velünk
minden nap, nemcsak Adventkor, csak hagynunk kell érvényesülni akaratát.
Varga László nyugalmazott református püspök helyettes gondolatait tolmácsolta – az ökumené nevében – Dr. Pálmai Tamás

A békési alkotóművész különleges tárlata nyílt meg a kápolnateremben.

Például aktív tagja a Nefelejcs
Egyesületnek.
A kiállítás különlegességét az
adja, hogy mindegyik képhez
leírás is tartozik arról, hogyan,
milyen körülmények között
ihletődött, készült, milyen –
olykor derűs, olykor megrázó –
történet áll mögötte. A változatos technikával készült kiállított munkák között külön sorozatot találunk a Mikulásnak,
és az Angyaloknak szentelve.
Ez is jelzi, hogy a tárlat címe az Ajándék - egybeköti az alkotásokat. Horváth Hajnalka
szereti elajándékozni rajzait. A
megnyitón részt vettek között
is gazdára talált egyik munkája, melyet nyolcadik osztályos,
művészi pályára készülő békéscsabai tanítványa, Gábriel
Katinka nyert meg, és vihetett
büszkén haza. A többiek az élménnyel a szívükben távozhattak. Megajándékozottként.
Szegfű Katalin

Két roma kulturális rendezvényről
A napokban a tizenhárom
részből álló Valaha madarak
voltunk roma kulturális rendezvénysorozat újabb két eseményére került sor városunk Püski Sándor Könyvtárában.
Az egyik előadás, egy főleg
felsős általános iskolásoknak és
középiskolásoknak tartott érdekfeszítő, játékos, interaktív
program volt, amelyet a sokak
által ismert budapesti 7köznapi
hősök nevű rapzenei, de irodalmi értékeket is közvetítő csoport tartott. Igen, hiszen A tu-

dás 6alom című produkciójuk
– amelybe aktívan bevonták a
diákokat is – nem csak a rap
zenéről szólt, hanem a színészmesterségről, a drámajátékról,
a költészetről is – elhangzott
egy József Attila vers is –, s azt
hirdette, hogy az agyunk azért
van, hogy gondolkozzunk vele, azaz az életben az egyik legfontosabb cél, a tudás megszerzése, birtoklása kell legyen. A
rendezvény végén, az együttes
tagjainak segítségével a fiatalok
még egy verset is költöttek, s

zenét is szerezve hozzá, közösen
el is énekelték azt.
A másik roma kulturális
rendezvény pedig Roma néptánc és népzenei bemutató
volt, amelyen a „Népművészet Ifjú Mestere” címet kiérdemelt Mahovics Tamás vezette Belencéres Néptáncegyüttes kamaracsoportja lépett fel,
akik műsorukban a roma és a
többségi társadalom együttélésének jegyében magyar- és
cigánytáncokat mutattak be.
Azaz: Szászcsávási cigánytán-

cokat, Magyarpalatkai táncokat, Szeghalmi táncokat, Maros-menti cigányverbunkot,
Békés megyei cigánytáncokat,
Nagyecsedi magyar verbunkot,
valamint hallhattunk a műsorban Felső-Tisza vidéki cigány
népzenét is. A rendezvényen
fellépett ifj. Mahovics Tamás is.
A rendezvény végén az
együttes táncosainak közreműködésével táncház zajlott,
amelyen sokan vettek részt,
főleg fiatalok.
Zsombok Imre

Megjött újra a Mikulás
(Folytatás az 1. oldalról)
Most is osztálynyi gyerek
jött utánfutónyi ajándékcsomaggal és sok-sok szeretettel
telepakolva. A Békésen gyártott KÉSZ-es mikulás csomagok mellett Barkászné Brezina
Bea idén is kitett magáért ajándékaival. A műsor, az
ajándékosztás és az ebéd után
késő délutánba nyúló „barkácsolás” kezdődött. Felszabadultság, mosoly, öröm, jellemezte a délutánt.
A jótékonyság a fogyatékkal élők békési tanintézményében folytatódott, ahol kollegáival együtt Bereczki Mónika volt a házigazda. Több
mint száz gyerek részesévé,
személyes résztvevőjévé vált
a vidám, zenés bűvészműsornak. A kis kiosztott édesség
csak testiesítette az eddigi lelki örömöket. Molnár Imre vé-

leménye most is az volt, ami
máskor: élmény volt itt szerepelni, sokkal többet kapott,
mint adhatott.
És még mindig jutott ajándék: a kulturális központ
nagytermében 128 békési alsós lurkó (a város minden iskolájából összegyűlve) lett csaknem élő résztvevője a városi
óvó nénikből összeálló színjátszótársulat kiváló produkciójának. Kolontos Palkó kalandjait lélegzetvisszafojtva követték
a kicsik, majd boldog, mosolygó, piros arcocskák és tenyerecskék jelezték a tetszést, a
sikert. Az előadás végén beballagó Mikulás bácsi minden
gyerekkel szóba állt volna, miközben csomagjait osztogatta.
A kulturális központ munkatársai és a békési cukorkaüzem
is hozzájárultak az esemény sikeréhez.
P. T.

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


Idősek segítik az időseket
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12

66/417-071
70/336-4620

A Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 1997-ben megalapította a
Békési Idősekért Alapítványt,
melynek egyik célja a rászorult
nyugdíjasok megsegítése. Az
alapítvány ez évben 225 Békésen élő idős, beteg, kisnyugdíjas személynek ajándékozott
tartós élelmiszercsomagot karácsonyra. A megvásárolt élelmiszert becsomagolva házhoz
szállították, szállítják. A neveket az ötfős kuratórium tagjai,
a Békés Város Nyugdíjasok

Lipcsei Imre, bútorasztalos
Békés, Móricz Zs. u. 16.
www. lipcseifatelep.hu

Érdekvédelmi Egyesületének
vezetői és tagjai, a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjasok vezetői, és a
Kosárfonó Klub vezetősége, a
Békés Home Care Bt. Otthonápolás gyűjtötte össze. A csomagokhoz a pénzügyi forrást
pályázaton nyert összegből,
önkormányzati támogatásból
és rendezvényeiken befolyt lakossági adakozásból finanszírozták – tájékoztatott Molnár
Miklósné, a Békési Idősekért
Alapítvány elnöke.
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Békési sorsok, békési arcok
Bon appétit!

A címben leírt francia szöveg magyarul így hangzik: Jó étvágyat! Akkor miért a francia kifejezést adtam meg a címben? A magyarázat egyszerűbb, mint gondolnák. Interjúalanyom, Pataki Lajos pincér személyisége az ok. A magas,
jóképű fiatalember nem csupán egy pincér a sok közül, hanem... Ez a hanem inspirált arra, hogy beszélgetésre invitáljam, s önöknek is szeretném bemutatni. A címválasztás az
interjú végére világossá válik.
- A vendéglátás árnyoldala,
hogy hétvége nekünk az erő-

sebb munkanap. Míg mások
családi körben tudják tölteni, addig mi általában munká-

Ebből következik, hogy nekünk minden vendég ugyanolyan fontos, és ugyanannyit ér.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Interjú Katona Gyula református esperessel

Karácsonykor Isten ad
ajándékot
(Folytatás az 1. oldalról)
Érdektelenség, ridegség volt
jelen. Heródes féltékeny lett a
kisgyermekre, és meg akarta
öletni. Jelen volt a hatalomféltés, a másik megsemmisítésének vágya. Ezzel szemben
olyanok váltak az isteni karácsony részeseivé, akikről senki
sem vett tudomást: pásztorok
és bölcsek. Ilyen világba született bele az Isteni Ajándék, annak az üzenetével, hogy ő nem
akarja, hogy mi is szeretetlen,
felelőtlen zsarnokok legyünk.
- Hogyan juthatnak el egyesek odáig, hogy meggyűlölik a
karácsonyt?

- A külsőségek, a lényeget elfedő dolgok, a hazugság és félrevezetés nem Istentől valók. Ám ezek
alkalmasak arra, hogy elfedjék az
igazi lényegét a karácsonynak,
aminek egyik következménye az,
hogy akár meg is gyűlölik sokan
ezt az ünnepet. Hiteles tájékoztatásra van szükség karácson�nyal kapcsolatban, és ebben az
egyházaknak kiemelt a szerepük.
El kell mondani minden adandó
alkalommal az ünnep igazi üzenetét. Köszönöm, hogy erre most
lehetőséget kaptam. Áldott, békés karácsonyünneplést kívánok
minden olvasónak!
Szegfű Katalin

Ünnep biztonságban
Az év végi ünnepek közeledtével a főbb közlekedési útvonalakon valamint a bevásárlóközpontok és vásárok környékén megnövekszik a személy- és gépjárműforgalom. Megelevenednek a
zsebtolvajok. Ellenük fokozott figyelemmel lehet védekezni. Soha ne hagyja értékét, pénzét jól látható helyen vagy felügyelet
nélkül! Fokozottan kell ügyelni a tömegközlekedési eszközöket
használva és a bevásárlóközpontokban, ahol a már megvásárolt
holmikat sem tanácsos felügyelet nélkül hagyni. A parkoló gépjárműben hagyott ajándék, vagyontárgy szinte felhívás a tolvajoknak, akik másodpercek alatt törik fel a kocsikat.
Egyre gyakoribb az internetes vásárlás, ezzel egy időben megnőtt a megbízhatatlan weboldalak száma is. Legyenek óvatosak
a személyes adataik megadásánál is, különösen a bankkártyájukra vonatkozó adatok esetében!

- Más pihen, ön dolgozik.
Mikor jut idő a pihenésre, a
családra?
- Szerencsésnek mondhatom a munkabeosztásomat. A
hónap fele munkával, másik
fele pihenéssel telik, ilyenkor
jut idő a családomra, szüleimre
és a kedvesemre.
- Közeleg a karácsony, a
szilveszter, megtelnek a vendéglátóhelyek. Önnek milyen
lesz hát az ünnep?
- Jelenlegi munkahelyemen
az ünnepek nekünk is ünnepek, a nyitva tartásunk ehhez
igazodik.
- Mit üzen a kedves olvasóknak?
- Sok szeretettel várunk
mindenkit Békés szívében,
a Bagoly vendéglőben, ahol
mindenki királynak érezheti magát! Kellemes karácsony
ünnepet és boldog új esztendőt
mindenkinek! 
Gugé

Hol a határ az energiaital-fogyasztásban?
Egy felmérés szerint a 12 és 17 év közöttiek 31%-a, míg a 18 és
24 év közötti korosztály 34 %-a fogyaszt rendszeresen energiaitalt. A fogyasztók mintegy fele a fáradtság elnyomása, az ébrenlét fokozása, a koncentrációs képesség és a teljesítmény javítása miatt vásárolja ezeket. Sokan egyszerűen a buli kedvéért.
A szakemberek energiaitalból a napi maximumot két adagban
adják meg. Két palacknál több fogyasztása ugyanis már jelentősen emeli a szívet és az érrendszert érintő betegségek kockázatát, különösen akkor, ha alkoholt is isznak mellettük, ami sajnos nem ritka.
Az energiaitalok a koffein mellett egyéb, növényi eredetű serkentőket is tartalmazhatnak, illetve jelentősebb mennyiségű cukor is van bennük. Az energiaitalok koffein-tartalmának a lebontásához, és így a koffein által jelentett élénkítő hatás megszűnéséhez átlagosan 12 órára van szüksége a szervezetnek.
Kimutatták, hogy a heves szívdobogással orvoshoz kerülő fiatalok 36 százaléka fogyasztott az orvosi ellátást megelőző 24 órán
belül energiaitalt. Azoknál, akik több energiaitalt ittak, még gyakrabban fordult elő heves szívdobogás és mellkasi fájdalom. Ez
az egészségesek körében is gyakori.
A legjobb, ha az energiaital után nyúló fiatalok és idősebbek is
tartják magukat a napi maximum két energiaital „szabályához”.
Amennyiben az energiaitalozás után heves szívdobogást vagy
mellkasi fájdalmat, szorító érzést tapasztalnak, sürgősen orvoshoz kell fordulni!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

A következő év első beszélgetőtársa Kocsorné Krizbai Anna óvónő lesz.

Koncerttel indul az új év

Sztárkavalkád
a Hepp bálon
Igazi sztárkavalkád volt a
békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola jótékonysági bálján. Több mint 300-an voltak kíváncsiak az eddigi legszínesebb báli programra: Takács Csabára, a Bon Bonra,
Vikidál Gyulára és az Irigy
Hónaljmirigyre. A nem mindennapi programban oroszlánrészt vállalt Takács Csaba, aki
rocknagykövetként tért vissza
volt iskolájába és magával hozta zenész barátait is, ezzel segítve az iskola fejlődését. A bál
bevételét a vezetőség az iskola szépítésére, jutalomkirándulásokra és versenyekre fordítja.
Remélik, hogy ennek köszönhetően még több tehetséges
diák kerül ki Békésről és méltó

módon viselheti továbbra is az
iskola a Kiváló Akkreditált Tehetségpont címet.
Takács Csaba duettet énekelt Vikidál Gyulával, majd
saját albumának kedvenc dalai is elhangoztak: a Lélekvándor és a Vég s a végtelen. Az
utóbbi dal édesanyjának íródott, aki szintén jelen volt a
bálon, Csaba pedig egy szál virággal lepte meg őt a dal közben. A hangulat a tetőfokára
hágott, amikor felcsendült A
zöld, a bíbor és a fekete című
rockklasszikus Vikidál Gyula,
Takács Csaba, Szolnoki Péter
és Sipos Péter előadásában. A
visszajelzések szerint ez volt az
eddigi legsikeresebb bál. Folytatása következik.


Immár 12. alkalommal rendezik meg a B.Ú.É.K. Békés
újévi koncertet, amire már lehet belépőket vásárolni. Az
est házigazdája ismét a Békés
Városi Ifjúsági Fúvószenekar
lesz. A fiatal zenészek minden évben meglepetéssel készülnek. A fúvószenekar mellett a Grácia Mazsorett Csoport, szólisták és énekesek is
közreműködnek. A résztvevők zenés, vidám műsorral
és közös pezsgős koccintás-

A Békésről indult Takács Csaba Vikidál Gyulával énekelt duettet.

sal együtt ünnepelhetik az új
évet.
A koncert időpontja: január
7. (szombat) 17 óra, a helyszín
ezúttal is a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ. Jegyek
december 19-ig válthatóak a
kulturális központban 2000 Ft/
fő áron, Békés Kártyával 1500
Ft/ fő. Váltsa meg időben helyreszóló jegyét, mivel a nagy érdeklődés miatt január 2-7. között csak korlátozott számban
lesznek szabad helyek.


Olvasói levél

Fotó: GA-Pix Fotó.

- Mikor a vendége voltam,
említette az édesapját, mint
ismerősömet. Szóval a szakma
családi örökség?
- A vendéglátás jóformán a
génjeimben van. Egészen gyermekkoromtól kezdve ott voltam édesapám körül, aki szintén a vendéglátásban dolgozott, sőt még az ő édesanyja,
vagyis a nagymamám is, ezért
nem volt kérdés számomra,
hogy ezt a szakmát fogom választani. A pályámat a Holstein kisvendéglőben kezdtem
Békéscsabán, ahol a tapasztalt
Gera Imrétől tanulhattam el a
szakma csínját-bínját.
- Melyik a pincérszakma
napos és melyik az árnyoldala?

val. Feledteti velünk ezt a dolgot, ha a vendég elégedetten és
kézfogással távozik, azt mondja, hogy legközelebb is minket
választ és jól érezte magát.
- Van jó és rossz vendég?
- Egy kedves vendég távozáskor azt mondta nekem,
hogy azért járunk ide, mert itt
elhitetik velünk, hogy király
vagyok, és úgy bánnak velem.

Karácsony közeledik, ami sajnos sokaknak a vásárlásról, a bolti tülekedésről is szól. Szeretném kérni az olvasókat, hogy ezekben a hetekben is legyenek emberségesek egymással. Figyeljünk
a másikra is!
A vásárlás sok kihívással jár az időseknek. Én 68 éves vagyok,
és bizony nehezen igazodom el a sok áru között. Ebben nem vagyok egyedül. De azért mindig akar segítség, gyakran az árufeltöltők között, akik erőn felül állnak helyt ezekben az időkben.
Hadd mondjak most köszöntet nekik. Jó tudni, hogy számíthatunk rájuk az év utolsó heteiben is, ahogyan egész évben.
/név és cím a szerkesztőségben/
Írjon nekünk!
E-mail címünk: bekesiujsag@gmail.com. Levélcím: 5630
Békés, Petőfi S. u. 20.
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Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.
Ingatlan
Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as tavon. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-5580.
Régi parasztház a Legelő utcában négykvadrátos portával eladó 1,5 millió Ft-ért.
Tel.: 30/91-60-117.
Városközpontban, a Teleki utcai garázssoron 20 m2-es, nagy padlásteres garázs eladó 1,68 millió Ft-ért. Érd.: 30/559-55-58.
1000 m2-es építési telek eladó Békésen1,8
millió Ft-ért. Tel.: 20/347-23-95, 70/53909-93.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Kossuth u. 32/A-ban kétszobás, központi
fűtéses lakás 2,2 millió Ft-ért eladó. Tel.:
30/716-87-82.
A Tavasz utcában két ház építésére is alkalmas 867 m2-es saroktelek 2,5 millióért
eladó. Érd.: 70/771-90-33.
A Dózsa György utca 15. szám alatt kétszobás, összkomfortos családi ház 4,5
millió Ft-ért eladó. Tel.: 66/412-070.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti, téglaépítésű lakás eladó 4,5 millió Ft-ért. Tel.:
30/97-80-003.
Felújított, összkomfortos családi ház
azonnal beköltözhetően eladó 4,5 millió
Ft-ért vagy földszinti kisebb lakásra cserélhető. Tel.: 66/414-919.
Első emeleti kétszobás, egyedi fűtésű, új
műanyag nyílászárós lakás eladó a Veres
Péter tér 8. szám alatt. Irányár: 4,5 millió
Ft. Tel.: 30/74-77-959, 30/936-56-26.
Tárház utcában ház eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Tel.: 30/931-90-85.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/239-22-95.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
662 m -es kis portán összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
30/359-76-90, 70/359-39-08.
Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház sok
melléképülettel, 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.
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/77073-40.
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 utcai 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.: 20/27362-62.
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.
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Ingatlan 7-10 millió Ft között
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfortos családi ház eladó 7,5 millió Ft-ért vagy
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.:
20/770-73-40.

Apróhirdetések
Békésen háromszobás családi ház városközponti részen eladó. Két család részére
is kialakítható. 8 millió Ft. 30/377-53-10.
Karacs Teréz u. 2. alatt lakás eladó 8 millió Ft-ért. Minden megoldás érdekel. Érd.:
30/434-11-77.
A Csabai-Deák utca sarkán kétszobás
családi ház 1000 m2-es portán eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: 70/26-30-254.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszinti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79.
Téglaépítésű, 1+2 félszobás, jó állapotú
kertes ház sürgősen eladó 9 millió Ft-ért.
Tel.: 30/97-80-003.
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.
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.

Állat
170 kg-os fehér húshízó eladó. Érd.:
20/565-39-60.
Tanyasi bronz pulykák eladók. Érd.:
20/51-87-904.
Nyulak eladók. Érd.: 30/734-48-49.
Fekete színű Mudi kiskutyák eladók.
30/813-03-94, 30/48-44-973.
Hízó eladó. 66/412-498.
Február eleji vágásra keresek 2 db 200 kg
körüli húsjellegű hízót. Tel.: 66/414-007,
este.
Fehér hús jellegű hízó eladó. Érd.: 70/66543-54.
Libák eladók. Tel.: 30/67-52-575.
Kiscicák, nagycicák ingyen elvihetők. Tel.:
30/93-91-085.
Jércék és kakasok eladók, vagy takarmányra cserélném. Érd.: 30/780-11-94.
250 kg-os vágni való koca eladó. Érd.:
20/262-83-23.
4 db szőke mangalicasüldő eladó Békésen. Érd.: 30/463-88-11.
Kecskék eladók vagy szénára cserélhetők.
Tel.: 30/67-52-575.
Anyakecskék eladó. 20/472-96-58.

Társkeresés
63 éves hölgy társat keres 63-65 éves korig, komoly úr személyében. 30/211-8289.

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Cseresznye utcában kétgenerációs ház
eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érd.: 70/51275-65.
Frekventált helyen felújított családi ház
igényesnek eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Tel.: 30/518-07-28.
Iskola utcában rendezett, háromszobás,
felújított, hőszigetelt, ebédlős, teraszos
családi ház eladó. Irányár: 16 millió Ft.
30/9638-391
Drága utcában négyszobás, kétgenerációs, duplateraszos, nappalis, két fürdőszobás családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 16,5 millió Ft. Tel.: 70/612-83-74.
Városközponthoz
közel
hőszigetelt,
klimatizált, padlófűtéses, vegyes- és gázfűtéses ház kis udvarral, két garázzsal eladó. Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 70/329-9222.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó. Irányár:
22,5 millió Ft. Érd.: 70/324-74-24.

Kiadó ingatlan
Albérlet kiadó a Baky utcában 2017. január
2-től. Érd.: 30/551-88-78.
Vállalkozásra alkalmas ingatlan kiadó a
belvárosban. Érd.: 30/483-09-99.

Kert, szántóföld
1,31 hektáros 30 AK föld eladó. 20/92539-36.
1284 m2 kert eladó. Tel.: 30/648-49-09,
66/415-081.
Malomasszonykertben két kvadrát gyümölcsöskert faházzal eladó. Tel.: 30/36852-91.
Nagykertben zártkert téglaépítésű, télen is
lakható nyaralóval eladó. Villany, fúrt kút.
20/800-86-71.

Jármű, alkatrész
2009-ben gyártott 1,3-as Toyota Yaris bal
oldali új visszapillantó tükör eladó 16 ezer
Ft-ért. Érd.: 20/369-50-80.
175x70xR13-as téligumi felnivel eladó.
70/306-31-52.
2 db Suzuki Eko (49 cm3) jó állapotban
eladó. A kettő együtt 25 ezer Ft-ért. Tel.:
20/94-50-726.
Hoffer traktorhoz való eredeti gyári melegítőlámpa eladó. Tel.: 66/411-857, este.
Hyunday személygépkocsi eladó. 70/33594-46.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér), Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben:
5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com
Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: január 10. kedd 12 óra

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

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

Munkát keres, ajánl
Békésre hírlapkézbesítőket keresek.
70/778-53-10.
Idős özvegyasszony házkörüli „ezermestert”, megbízható férfi munkaerőt keres.
Tel.: 20/478-49-09.
Időseknél gondozói munkát keresek.
70/771-12-34.
Időseknél takarítói munkát keresek.
70/292-35-74.

Egyéb
Békéscsabán használt hűtőszekrények,
fagyasztók, szeletelőgép üzlet bezárása
miatt eladó. Érd.: 30/559-55-58.
Békésen salgópolc 4 db 50x100x200
12000/db eladó. Bontásból ajtólapok, bejárati ajtó, keret nélküli ablak eladó. Érd.:
30/559-55-58.
Békésen 4-5m-es ezüstfenyő 15000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/559-55-58.
Építési törmelék, sitt (kb. 2 teherautónyi)
ingyen elszállítható Mezőberényből. Érd.:
30/559-55-58.
Eladó: kádba tehető fürdetőszék, WC magasító, ágytál, kádra tehető kapaszkodó
(fúrás nélkül). Érd.: 30/462-17-04.
Huawei telefonos 7’ tablet eladó. 30/29585-78.
1 db új Humax tévéhez való átalakító MTFTA médiakonventorhoz irányítóval féláron
eladó. 30/57-44-088.
Bontott gázkonvektor eladó. Érd.: 20/29083-60.
Szőlőből készült pálinka eladó. Tel.:
30/597-08-20.
Csepel lábbal hajtós varrógép demizson,
vonalas telefonkészülék, dohányzóasztalok, kővályúk eladók. 70/612-83-74.
Eladó: 2 db rekamié két fotellal, 2 db használt szivacsmatrac. Dióbél 1500 Ft/kg. Tel.:
20/397-93-38.
Jó állapotú négyszemélyes rekamié eladó
10 ezer Ft-ért. Érd.: 30/533-80-08.
220 l-es mélyhűtő fagyasztószekrény eladó Kamuton. 20/933-15-13.
2 db gázpalack eladó. 30/574-40-88.
Új reszelők, egyengetőlapok, lapos vágók,
hegesztőpáka + cin, kézi fűrészek, zsírosbödönök, borotvapengék eladók. 70/23635-37.

250 cm magas betonoszlopokat vennék.
30/740-97-24.
Különböző méretű, töves és vágott luc- és
ezüstfenyők eladók. Tel.: 30/433-79-89.
Vegyes méz hozott edénybe eladó. Tel.:
70/279-39-73.
Idei közepes nagyságú dió törve, vagy töretlenül eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
30/85-81-911.
Érett istállótrágya eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 30/85-81-911.
Eladó: motoros fűnyíró, reflektor, 2 l-es
demizson, szódásüvegek, üveg tortatartó, kézimunka fonal, 40 db üres parfümös
üveg, erős kerékpár csomagtartó. 30/26054-21.
Eladó: 2 db üzemanyagsapka, MZ lábtartó, kézmosókagyló, 3 db Opel Astra
acélfelni, elektromos írógép, kisbíródob, új
45-ös gumicsizma. 30/260-54-21.
Eladó: Hajdú keverőtárcsás mosógép,
Union táskavarrógép, vezetékes telefonkészülék. Érd.: 30/36-54-828.
Zongora, szilvapálinka, üveg dohányzóasztal, ruhák vegyesen (100 Ft/db) eladó.
Tel.: 30/30-57-955.
Eladó: nagy bőröndök, új kül- és beltéri
járólap, futószőnyeg, rongyszőnyeg, férfi
bőrkabátok. Tel.: 30/272-43-50.
Búza, kukorica, tritikálé, zab eladó 4000
Ft/mázsáért. Kasza u. 10. Tel.: 66/415-258.
Tehéntej eladó. Érd.: 30/410-40-12.
160 l-es Electrolux hűtőszekrény kifogástalan állapotban, fehér gyermekágy matraccal eladó. 30/568-04-32.
Eladó: cirkulaváz, nagy cirkula korongok,
bontott csempekályha, ajtók, gerendák,
szarufák. 20/472-96-58.
Légpuskát vennék, legfeljebb 10 ezer Ftért. Tel.: 20/94-50-726.
Eladó: kompressziós felfekvés elleni matrac, elektromos nagyító. Érd.: 30/359-7690, 70/941-39-08.
Eladó: komód, szekrények, baba szobahinta, gyermekágy, virágállvány, lánykaruhák, parabolaantenna, kocsiba gumiszőnyeg, Energomat mosógép alkatrésznek.
30/224-29-02.
Kétajtós szekrény, állólámpa, húsdaráról,
hosszú falétra, hintaszék, asztalok, konvektorok, kisbálás szalma eladó. 20/47296-58.
Eladó: Pelgrin páraelszívó, DeLongi olajsütő, kenyérpirító, evőeszközkészlet, 10
l-es lábas, nagy fakanalak, Tiffany állólámpa. Érd.: 70/329-92-22.
Kisbálás széna és kisbálás szalma eladó.
Érd.: 30/780-11-94.
Eladó: új női hosszú bárányszőrme bunda,
új férfi ¾-es irhabunda, új gyapjú plédek,
víztisztító, új gyapjú cserge. Tel.: 30/27243-50.
Birkatrágya eladó. 10 ezer Ft egy pótkocsival, szállítással. 30/225-23-39.
Eladó: szétnyitható konyhaasztal, szekrénysor, állólámpa, Samsung tévé, 20
l-es zsírosbödön, kerekes hótoló. Érd.:
70/329-92-22.
Hagyatékból horgászfelszerelés eladó.
Érd.: 30/43-42-297.
100 l-es akvárium és Karancs-4 típusú
gáztűzhely eladó. Tel.: 30/35-46-489.
Bontásból eladó: cserép, kúpcserép, tégla, konvektorok, samott tégla, ablakok, faanyag, deszka, üvegfalak, redőnyök, kovácsoltvas kerítésbetétek. 20/472-96-58.
Kamuton kukoricamorzsoló, fatüzeléses
perzselő eladó. 70/27-10-532.
Gyulán német vegyestüzeléses kályha, kovácssatu eladó. Tel.: 30/648-39-12.
Ezüst- és lucfenyő eladó. Hőzső u. 49.
Eladó: nagy csillár, festmények, padlóvázák, puffok, telefonasztal ülőkével, cipőtartó, fa és fém polcok, 2,5 m hosszú stelázsi. Érd.: 70/329-92-22.
Eladó: satupad satuval, nagy hegesztő,
asztali fúrógép, állványos köszörű, nagy
lemezvágó, fenyő virágtartó, női kerékpárok, akkumulátoros kézifúró, kézi tolókocsi, régi rádiók. Révész u. 7. Tel.: 66/413716.
Eladó: Whirlpool automata mosógép alkatrésznek, rácsos gyermekágy, szilva-, barack-, birs- és ringlószilva pálinka.
70/335-94-46.

Hogyan zajlik a hallásvizsgálat?
A hallásvizsgálat teljesen fájdalommentes. Fejhallgatón keresztül közlik a beteggel a hangokat, de olykor fülbe helyezhető fülhallgatóval végzik. Ez után különböző magasságú
és hangosságú hangokat sugároznak a fej/fülhallgatón keresztül. A betegnek minden egyes meghallott hangot jeleznie kell egy nyomógomb segítségéve vagy kézfeltartással. A
kapott eredményt az audiológus feljegyzi. A hallásvizsgálat
eredményét az audiogram (hallásgörbe) mutatja. Ez a grafikon segít abban, hogy felállítsák a diagnózist, és kiválas�szák a paciens számára a legmegfelelőbb hallókészüléket
vagy más kezelést.
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

Fess
Rochilde

 alkalmi ruhák
 kötött pulcsik,
kardigánok
 sálak, kesztyűk
 téli lábbelik
 öltönyök
 sí overálok
Minden vásárolónknak
kellemes karácsonyt
és boldog új évet
kívánunk!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Berill

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

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

Ékszer
és Zálogház

Karácsonyi arany ékszer

vásár!

Üzleteinkben óriási választékban kínálunk

gyűrűket, női és bébi fülbevalókat,
nyakláncokat, nyakék garnitúrákat.

TONI TÜZÉP
TŰZIFA ELADÓ!
Kuglizva
vagy
konyhakészen
Tölgy, bükk, gyertyán
vegyesen.

Rendelésfelvétel:
00 36-70/634-52-95,
00 36-70/50-23-914.
Legyen tél, legyen nyár,
ha nálunk rendel,
jól jár!

Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők!
Törtarany becserélés, legmagasabb napi áron.
Azonnali készpénzre van szüksége? Arany ékszerekre
a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk csökkentett költségekkel.
Üzleteink:
Békés, Kossuth út 4-es pavilon /Berill Ékszer és Zálogház/
Békéscsaba, Andrássy út 12. /Rubens Ékszer és Divatáru/
Gyomaendrőd, Fő út 222. /Berill Ékszer és Zálogház/

fizetett hirdetés

Tisztelt Olvasóink!
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Élménydús előadáson mesélte el Molnárné Bányai Sára
ez év májusában a Málta Köztársaságban tett látogatásának
történetét a könyvtárban. A
gimnázium tanára szenvedélyes utazó, és a szigetek szerelmésének vallja magát. Amint
a hallgatóság megtudhatta: ez
már a tizenötödik sziget, ahol
járt. Molnárné Bányai Sára saját fotóit és videofelvételeit is
bemutatta. Megtudtuk, hogy
Budapestről Róma érintésével
repült el a férjével egy magyar
turistacsoport tagjaként Málta szigetére. Az ország valójában három szigetből áll, és közel fekszik Észak-Afrikához.

A szerző felvétele.

Máltán nyaralt a kémiatanárnő Egy nyelvet beszélünk

Nyáron a klímája az európaiaknak szinte elviselhetetlen,
és óriási a vízhiány. A táj kopár, zöldellő növényt alig lát-

ni, legfeljebb a turisták kedvéért telepített kertekben. Annál érdekesebb Málta építészete, amelynek sajátossága
a sárga mészkő alkalmazása.
Említést érdemel még a Magyarországnál 300-szor kisebb
és mintegy 400 ezer lakost
számláló Málta helyi néphagyományokra építő kézművessége, így az ezüst- és üvegművesség. A legtöbb bemutatott felvétel a Földközi-tenger
azúrkék lagúnáit, a kikötőket, a halászhajókat és halpiacot, a természetes sziklaképződményeket és a hajdan védelmi feladatokat ellátó erődfalakat ábrázolta. 
Sz. K.

Karaktergyilkosság, gumicsont, ökobűntudat

Újdonatúj, még gyári zsíros szavak – lássuk, mit jelentenek! Az első kettő a politikai életből került át a hétköznapi nyelvhasználatba: karaktergyilkosságnak azt nevezzük, amikor egy közéleti szereplőt megpróbálnak kipöccinteni a fősodorból, magyarán
szisztematikusan lejáratni. Ennek technikája
az, hogy egy közismert személy esetében előásnak a múltjából egy kellemetlen vagy kényelmetlen, esetleg éppenséggel törvénybe
ütköző tényt, és a médiában addig szellőztetik, míg a választóknak a név hallatán már
csak a széltében-hosszában terjesztett ügy
jut eszükbe, így aztán az illető politikai ér-

telemben megsemmisül. A szó 2004-ben jelent meg az amerikai sajtóban, és amint látják, villámgyorsan átkerült a magyarba is. A
gumicsont sem az, amit a kutyások vesznek
a kis kedvencnek: olyan (tulajdonképpen lényegtelen) tény, amely első hallásra felháborodást kelt, s amíg tart a nép indulata, addig
szépen véghez lehet vinni a színfalak mögött
valami ordas nagy disznóságot. Végezetül néhány szó az ökobűntudatról: egy még újabb
szóval, a zöldtudatossággal lehetne megvilágítani. Hogy aktuális legyek: nézzük meg
odahaza azt a bizonyos karácsonyfát…
Szilágyiné Szabó Ágnes

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 ke-

BÉKÉSI ÚJSÁG
KALENDÁRIUM

resztrejtvény.

December 14. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal. Irodalmi rejtvények és kreatív foglalkozás.
Könyvtár

Január 7. szombat 17 óra
B.Ú.É.K. Békés! Jegyek december 19-ig válthatóak a helyszínen 2000 Ft/fő áron, Békés Kártyával 1500 Ft/fő.
Kulturális központ

December 14. szerda 17 óra

Árusítóhelyek:

 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés
 Ezüsttoll papírbolt

Programajánlatok december 13.- január 19. között

 Békési Könyvtár
 Antikvárium

 Békési Uszoda

Ára mindössze 750 Ft/db.
Minden vásárlónak ajándék könyvjelző!
Van ennél jobb karácsonyi ajándék?

2017

Karácsonyi Kórusok Hangversenye. Fellépők:
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Békési Hagyományőrző Dalkör, Békési Kistérségi Óvoda
és Bölcsőde Kibővített Kórusa, Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola Kórusa, Református Gyülekezet
Kórusa, Reményhír Intézmény Eötvös József
Általános Iskola Intézményegységének Kórusa,
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Alsós Énekkara. A belépés ingyenes.
Református templom

Kossuth-díjas író Békésen

December 16. péntek 17 óra
Karácsonyfadísz készítése. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ

A napokban városunkba látogatott a Kossuth-díjas szerbiai magyar író, költő, műfordító Tolnai Ottó. A Püski
Sándor Könyvtárban megtartott találkozón a művésszel
Tinkó Máté beszélgetett. Tolnai Ottó szólt gyerekkoráról,
fiatalságáról, pályájáról, irodalmi munkásságáról és általában az irodalomról, s ter-

December 18. vasárnap 10:30
Békés Advent sorozat. Közreműködik: Dr. Pálmai Tamás, Nagy József esperes-plébános, a Szegedi Kis István iskola 1. osztályos kisdiákjai. Szeretetvendégség, adventi kirakodóvásár. A rendezvény ingyenes. Széchenyi tér (bíróság előtti terület)

ban megjelent két regényét
tartalmazó Gogol halála –
amely először önállóan 1972ben jelent meg –, és a Virág
utca 3. – amely először 1983ban jelent meg – című kötetének bemutatója, amelyet meg
lehetett a rendezvény végén
vásárolni, s amelyet a szerző
természetesen dedikált is a
könyvbarátoknak. 
Zs. I.

Hírek
– A Békési Járási Hivatalban december 5-én tartottak toborzást
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azoknak,
akik érdeklődnek a határvadászképzés iránt. A képzés részleteiről minden szükséges információt megtalálnak az érdeklődők a
rendőrség honlapján, vagy személyesen is kérhető tájékoztatás a
rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.
– A közelmúltban a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája adott otthont a „Legyünk együtt! Beszéljünk
németül!” címet viselő rendezvénynek. A Német Kisebbségi
Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a programot, amelyen a város minden iskolája, és német
programot folytató óvodája képviseltette magát. A kisebbségi
önkormányzat célja, hogy a városban élő és tanuló gyerekek
egy jó hangulatú délután alkalmával mutathassák be németül
egymásnak ismereteiket, valamint erősödjön bennük a nyelv
iránti érdeklődés. A résztvevőket a szervezők megvendégelték
és megajándékozták.

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.

Január 16. hétfő 17 óra
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása
Gyógynövényekkel az egészségmegőrzésért címmel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztráció: www.bekesikultura.
hu vagy személyesen az intézményben.
Kulturális központ
Január 17. kedd 17:30
Fülöp Péter győri fotóművész kiállításának
megnyitója. A részvétel ingyenes.
Kulturális központ
Január 19. csütörtök 19 óra
Újévi Operett Gála. Jegyárak: 2700 Ft, 3200 Ft,
3700 Ft.
Kulturális központ

Feltűzték a szalagot
A középiskolai évek egyik
legemlékezetesebb eseménye
a szalagavató. A Gál Ferenc
Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium végzősei is mellükön viselhetik a kis szalagot, amely
megkülönbözteti őket fiatalabb társaiktól, s egyben figyelmezteti is őket a közelgő
vizsgákra és a felnőtté válás
kötelezettségeire. Szüleik és
hozzátartozóik, valamint tanáraik és az iskolavezetés körében december 3-án sorakozhattak fel, hogy megünnepeljék szimbolikus felnőtté válásukat, ők maguk pedig ízelítőt nyújtsanak abból a sokféle tudásból, amelyet az elmúlt
három vagy négy évben elsajátítottak. Megható és színvonalas műsorukban helyet
kaptak az elmaradhatatlan
keringők, osztálytáncok, de a

Fotó: Serfecz Dávid.

mészetesen a Vajdaságban élő
magyarok élethelyzetéről, kisebbségi létéről, valamint saját sorsáról is. Egyebek mellett elmondta, hogy nagyon
szereti az orosz realista Gogolt, s szerinte az író Holt lelkek című regénye a világirodalom legfontosabb alkotása.
E találkozó egyben könyvbemutató is volt, a közelmúlt-

Január 14. szombat 18 órától
Újévköszöntő Batyus Táncház. A belépés kicsinek és nagynak egyaránt ingyenes.
Petőfi u. 21. (Belencéres Néptáncegyüttes próbaterme)

A szalagtűzés ünnepi pillanata.

dob- és szaxofon tanszakos tanítvány, Tóth András gépésztanuló tanárával, Kerekes Mihállyal együtt Körösladányban gyűjtött népdalt is előadott, s persze nem maradhatott el a rendvédelmisek szinte akrobatikus elemekkel színesített önvédelmi bemutatója sem. Százhuszonhat végzős

közül a mezőgazdászok, a gépészek, az informatikusok és
a vendéglátók érettségi vizsgával, a pincérek, a szociális
gondozók, a pék-cukrászok,
az asztalosok, az eladók, a
hegesztők és a mezőgazdasági gépészek szakiskolai bizonyítvánnyal lehetnek hazánk
hasznos polgárai. SzSzÁ
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ban, hogy májusban és decemberben hangversenyt adnak
az intézmény hangszeres növendékei. Ahogy decemberben

mindig, most is advent, a karácsonyvárás alkalmából adtak két koncertet a zeneiskola
növendékei, a hangszeres előkészítős kicsiktől kezdve, a kilencedikes nagyokig, december
5-én és 7-én este.
A hangversenyeken mások
mellett Csajkovszkij, Szokolai
Sándor, Chopin, Brahms, Weiner Leó, W. A. Mozart, Schubert,
Händel, J. S. Bach, Vivaldi, Hacsaturján és kortárs zeneszerzők
művei csendültek fel. 
Zs. I.

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

Házhozszállítás
12–22 óra között.

Horgász
szemmel
Az év utolsó
pecázásai
Az év utolsó napjaihoz érve hogyan tudnánk még egy utolsót pecázni, hiszen az állóvizek
már befagytak. Marad az Élővíz-csatorna. Naprakészen figyelem magam is a vízállást.
Az idő zimankós, még napközben is fagypont körül vagy
alatta. Ilyenkor nem árt az óvatosság. A part széle is fagyos,
nehogy a fagyos vízbe csús�szunk! A célszerszám rakósbot
és spiccbot, ezzel próbálkozok.
Kikészítek minden lehetőséget, különféle úszókkal, előkékkel és horgokkal. Már otthon bekevertem az etetőt, jól
aromásítom. Csalinak csontit és pinkit használok. Etetésnek négy kisebb gombócot dobok, kevés élő anyagot is tehetünk az etetőanyaghoz a csalogatás fokozásához. Kb. félórányi úsztatás után megjönnek
az első kapások, és az első hal
is. Olyan közepesnek mondható bodorka. Aztán a többi kisebb és közepes. Néha szemben egy ragadozó felvillantja
magát. Úgy néz ki, jó helyen
horgászok. Kis barátom mellettem spiccbottal próbálkozik,
kisebb szerencsével. A kitartás
és a szenvedély nagyon hajtja, ez igazán díjazandó. A nap
végére jól áthűlve, de sikerrel
zártuk a napot: bodorkákat és
karika keszegeket zsákmányoltunk, kb. 20 darabot vegyesen.
És mind szabadon engedve távoztak a jövő év reményében.
Szekerczés Sándor

Az elmúlt hetekben, hónapokban több versenyen
igazolta tehetségét a Békési
TE két asztaliteniszező fiatalja, Balogh Ágnes Kyra és
Szűcs Sándor.
A Karcagon rendezett 26.
Szent István Kupa országos
nyílt versenyen az újoncok mezőnyében az összevont korcsoportban Szűcs Sándor az első
helyen végzett, míg a serdülők között ugyanő bronzérmet
nyert. A lányoknál az újoncok
között az összevont korcsoportban Balogh Ágnes Kyra a
második helyet szerezte meg,
míg a serdülőknél a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
Az egykori kiváló asztaliteniszezőre, edzőre és sportvezetőre, Pintér Attilára emlékezve
rendeztek Orosházán kétnapos
serdülő és újonc országos ranglista versenyt. A több mint
400 sportolót megmozgató
versenyen Balogh Ágnes Kyra
az U13-asoknál a nyolc közé
jutásért búcsúzott, míg serdülő párosban a szegedi Sztanó
Krisztinával az oldalán a legjobb 32-ig jutott. Szűcs Sándor
a serdülő fiúknál egyéniben

amatőr felvétel.

Hosszú évek óta hagyomány
az Alapfokú Művészeti Iskolá-

Két békési pingpongtehetség
bontogatja szárnyait

Balogh Ágnes Kyra.

és az U13-as mezőnyben egyaránt a 16 közé jutásért búcsúzott, míg párosban Molnár Levente oldalán a legjobb 16 között esett ki.
A Bükön rendezett újonc
és serdülő ranglistaversenyen
Szűcs Sándor és Balogh Ágnes
Kyra egyaránt a legjobb 32 közé verekedte magát egyéniben.
Ágnes a Statisztikás Molnár
Amandával a 16 közé menetelt
a serdülő párosoknál.

Folytatódott a Békés Advent sorozat
A Luca-napi hajdani népszokásokat is felelevenítették
advent 3. vasárnapján Békésen.
A Piacfelügyelet és a városvédő
egyesület rendezvényén mások
mellett férj-feleségjósló Lucapogácsát kínáltak, Luca-búzát
lehetett ültetni, és fenyőfa-díszítő verseny is zajlott. A népszokásokról és a karácsonyvárásról Szegfű Katalin újságíró
szólt a nagyszámú érdeklődőnek, az egyházak képviseletében ezúttal Péter István baptista lelkipásztor kapott szót,
míg a műsort óvodások adták.
Újfent nagy sikert aratott az il-

lataival csalogató adventi kirakodóvásár.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Adventi Növendékhangversenyek a zeneiskolában

A kívánságfára bárki felakaszthatta papírra felírt karácsonyi vágyait.

Békésen is rendeztek nemrégiben pingpongversenyt. A
Molnár Sándor Nemzetközi
Emlékversenyen 54-en ragadtak ütőt. A 45 indulót felvonultató férfi egyéniben Szűcs
Sándor harmadik lett, míg
Balogh Ágnes Kyra a nőknél
nyert. A szintén békési Molnárné Boros Márta a harmadik
lett. Ők ketten a párosok versenyét is megnyerték. A versenyen a békési Czebe Gyula
vegyespárosban bronzérmes.
Az Orosházán megtartott
újonc ranglistaversenyen az
U13-as korcsoportban Balogh
Ágnes Kyra óriási versenyben,
ellenfele meccslabdájáról fordítva tudott szoros csatában nyerni. A fiúk U13-as mezőnyében
Szűcs Sándor harmadik lett.
És végül: a szarvasi serdülő ranglistaversenyen a lány
egyéniben Balogh Ágnes Kyra
harmadik, és szintén bronzérmes a párosoknál az orosházai
Markovics Horváth Mira partnereként. Fiú egyéniben Szűcs
Sándor második lett, míg a
párosok között az orosházai
Molnár Leventével nem találtak legyőzőre.

Vicc
Gyerekszáj
Pannika: - Tanító néni! A
férfiak haja miért őszül meg
előbb, mint a szakálla?
- Nem tudom.
Pistike bekiabál: - Én tudom! Mert 16 évvel öregebb!
***
Pöszike az iskolában az első
nap utolsó órája után megkérdezi a tanító nénitől?
- Mit csináltam én itt az iskolában?
- Miért kérded?
- Mert ha hazamegyek, anyuka ezt fogja tőlem kérdezni.

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Közlekedési balesetek
A Széchenyi téren november 30-án a reggeli órákban elesett és
könnyű sérülést szenvedett egy kerékpáros férfi.
A Csabai utca és a Zrínyi utca kereszteződésében december
8-án délben személygépkocsi és egy elektromos kerékpárral közlekedő nő ütközött össze. A kerékpáros könnyű sérülést szenvedett.
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