2017. december 5.  XXV. évfolyam 24. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Izsó Gábor, Békés város polgármestere felhívást juttatott el a Békési Újsághoz, melyben tájékoztatja a lakosságot, hogy szigorúan tilos textilneművel és műanyaggal fűteni. Ezen termékek elégetése során olyan füst keletkezik,
amely súlyosan szennyezi a levegőt és mérgezi a környezetet. A hatóság fokozottan ellenőrzi és 500 ezer Ft-ig terjedő pénzbírságra ítéli azokat, akik ilyen módon szegik meg
a törvényt. „Kérjük Békés város lakosságát, hogy egymás
egészségének védelme érdekében is kerüljék a környezetszennyezést” – fogalmaz felhívásában az önkormányzat.

Berill

Ékszer
és Zálogház

Közeleg a Karácsony!

Ajándékozzon
szeretteinek
értékálló
arany ékszert,
amely
bearanyozza
az ünnepeket!
Óriási arany ékszer kínálattal
és kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!
Gyönyörű karikagyűrű kollekcióink
3 napos határidővel rendelhetők.
Törtarany beszámítás 7000 Ft/g áron.
Átmenetileg pénzügyi gondja van?
Akkor – záloghitel!
Arany ékszerekre a legmagasabb hitelt nyújtjuk
csökkentett költségekkel.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Berill Ékszer és Zálogház
Békés Kossuth út 4-es pavilon. Tel.: 06/70/551-4570

Apródok lettek az ovisok
ben oktató programmal igyekeztek megismertetni az iskola
adottságaival és lehetőségeivel
a szervezők.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Apródképzővé alakult át a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola december 2-án. A nagycsoportos óvodásokat és szüleiket ezzel a szórakoztató, egy-

Az egyik játékos feladat teljesítése közben.

Ünnepségek az adventi négy vasárnapon
Csodás, sűrűszemű hóesést
„rendeltek” a szervezők a Széchenyi téri Békési Advent sorozat nyitó rendezvényére,
december 3-án. A fehér karácsonyokat megidéző első adventvasárnapon Deákné Domonkos Julianna köszöntőjét
követően a Dr. Hepp iskola
harmadikosai adtak színvonalas adventi műsort. Karácsony jelentőségéről Fábián Márk Tamás, a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymissziója presbitere
szólt. Ezek mellett színvona-

las kézműves kirakodóvásár
és karácsonyi ízek-illatok se-

Koncerttel
indul majd
az új esztendő

Előzetesben az informatikatanár

Hagyományosan az év első kulturális rendezvénye a „B.Ú.É.K.
BÉKÉS” nevet viselő újévi koncert. 2018-ban erre január 6-án,
szombaton 17 órától kerül sor a
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban. A 13. alkalommal
sorra kerülő koncerten a jó hangulatról a Békés Városi Ifjúsági
Fúvószenekar gondoskodik. Köszöntőt Mucsi András képviselő mond, míg a koncertet záró
pezsgős köszöntésnél Dr. Pálmai
Tamás alpolgármester pohárköszöntője hallgatható.
Jegyek november 20-tól de
cember 18-ig válthatóak online, vagy a kulturális központ
recepcióján. Jegyárak: 2000
Ft/fő, Békés Kártyával 1500
Ft/fő (Békés Kártya kedvezményét csak személyes vásárlás esetén tudja érvényesíteni).
Érdemes mielőbb megvenni,
mert nagy az érdeklődés.  

gítették az ünnepre hangolódást. Az összejövetelt a Ne-

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

Ne fűtsenek textillel
és műanyaggal!

A Mikulás is megjelent az első adventi vasárnapon és nem csak a
gyermekeket ajándékozta meg.

Először a Kékfény című bűnügyi tévéműsor
számolt be a békési Sz. Zoltán esetéről. A 32
éves pedagógus egy 11 éves diákjával külföldre akart szökni és ott új életet kezdeni. Embercsempészésért, családi jogállás megsértésének

Újabb

felejcs Egyesület és a Piacfelügyelet hívta életre.
A Békési Advent sorozat
megszervezését 2017-ben is civil szervezetek és városi intézmények vállalták. A szépen feldíszített mindenki karácsonyfája, az óriási adventi koszorú
és az embernagyságú betlehemi életkép nagyszerű hátteret ad a minden adventi vasárnapon fél tizenegykor kezdődő programoknak. A közel 30
éves szép fenyőfát egyébként
idén Gál Sándorné és Szekeres
Imre ajánlotta fel.

vétségéért és okirat-hamisításért gyorsított eljárásban 1 év 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Jelenleg előzetes letartóztatásban van.
(Folytatás a 2. oldalon)

kiadvány

Békésről!

Jöjjön el a bemutatóra!

Rövidesen megjelenik
az Ízig-vérig Békés című könyv,

a Családért Alapítvány kiadásában.
Jöjjön el ön is a könyv bemutatójára
és vásárolja meg elsőként a 192 színes oldalas,
exkluzív kivitelű, páratlan tartalmú,
fényképekkel gazdagon illusztrált kiadványt!
Ideje: december 7. csütörtök 17 óra
Helye: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
(Békés, Jantyik M. u. 21-25.)

A könyvbemutató részeként megnyílik
a kiadvány elkészítésében
nagy segítséget nyújtó Békési Fotós Klubnak
szintén Ízig-vérig Békés címet viselő
fényképkiállítása.
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

A sors kanyarjai a könyvadománnyal
Érdekes fordulatokat tartogat az élet. Bizonyára többen emlékeznek arra, amikor
tavasz végén a KÉSZ csapata
könyveket gyűjtött az erdélyi,
zágoni magyar iskola részére,
amelynek leégett a könyvtára.
8000 kötet semmisült meg. A
meghirdetett akció sikeres volt,
több mint 5000 könyv gyűlt
össze főként békési, de békés-

csabai, gyulai magánszemélyektől és iskoláktól is. Közben
kiderült, hogy a zágoni iskola 45.000 db nyomtatott adományt kapott, és immár ők segítik a csángó iskolákat a magyar irodalom kincseivel. Ekkor döntöttek úgy a KÉSZesek, hogy átirányítják a célt:
így kért és kapott 500-500 kötetet a muronyi általános isko-

la és a kamuti mozgáskorlátozottak egyesülete. Utóbbi otthonukhoz kötött tagtársainak
mozgó könyvtárat szervezett.
De jutott Erdélybe is a gyűjtésből. Koltó község könyvtára
fogadott 1500 könyvet, a zsibói
református gyülekezet pedig
500-at. A maradék 2000 kötet
a nagyszalontai könyvtárba kerül, ahonnan a város lakói, köz-

tük Böjte Csaba gyámolítottjai
is hozzájuthatnak az írott magyar szóhoz.
A gyűjtés során a főként
békési adományozókkal beszélgetve sok érdekes sorsot ismertek meg a begyűjtők, de a
muronyiak fogadókészsége és
a kamutiak életrevaló talpraesettsége is emlékezetes.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Levendula Patika

Mini kürtős kalács házilag

Az újonnan épült modern építményeink
közül is találhatók városunkban építészetileg értékes alkotások, amelyek akkor is védelmet érdemelnek, ha
nem öreg házak. Ilyen
a Csabai utca 15. szám
alatti Levendula Patika. Stílusában harmonikusan illeszkedik a
környék régi polgárházaihoz.
A sarki bejárat előtti kiugró falrészt tartó
kör keresztmetszetű
oszlopok a régi udvarházakra emlékeztetnek.
Hasonlít egy kicsit a klasszicista stílusú református templomunk 4 oszlopához. Mellette balra a hatalmas félkörív záródású ablakot

barna dísztéglák szegélyezik. Az ablaküveget
repkedő galambok díszítik. Figyelemreméltó a hatalmas szárazkapu-bejáró is. Felette az
oromfalon nagy kör
alakú ablakot pillanthatunk meg. A bejárattól jobbra a fal síkjából kiugró épületrészt láthatunk. Mindenütt az ablakok felett barna színű dísztéglák
húzódnak.
Ilyenekben végződik
a lábazati párkány is.
A sarki patika tömegében és arányában
mindenképpen városképet meghatározó épületünk.
Bíró György, városvédő

Elesett a biciklivel

TONI TÜZÉP

Békésen, a Damjanich utca és a Móricz Zsigmond utca kereszteződésében november 28-án délelőtt elesett egy kerékpáros nő,
aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Raktártűz
Gumi égett egy raktárban
körülbelül két négyzetméteren Békés külterületén, a
4238-as úton, november 26-án
– írta meg a katasztrófavédelem weboldala. A tűzesethez a

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

mezőberényi hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltókat
riasztották, akik két vízsugárral eloltották a lángokat, majd
megkezdték az épület átvizsgálását.

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

Az adventhez hozzátartozik a fahéj illata, amely bejárja a lakást. De miért csak mézeskalácsot süthetnénk ehhez? Miért ne készíthetnénk kürtős kalácsot csak úgy a sütőben, a sajtos rolónál is alkalmazott fémcsövek segítségével? Következzen ehhez egy kipróbált és garantáltan sikeres recept.
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 5 dkg vaj, 12 dkg porcukor, 3 tojássárgája, 1,5 dkg
friss élesztő, langyos tej, 1 citrom reszelt héja, kevés vaj a
forma kenéséhez, 1 tojásfehérje, a díszítéshez kristálycukor
vagy cukros dió vagy fahéjas
cukor.
Elkészítés: A lisztet a puha
vajjal gyorsan összemorzsoljuk, hozzáadjuk a porcukrot, a
tojás sárgákat, a fél deci langyos tejben felfuttatott élesztőt, a reszelt citromhéját és annyi langyos tejet, hogy könnyen gyúrható fánktésztát kapjunk.
Hólyagosra dagasztjuk. Ezután konyharuhával

letakarva meleg helyen duplájára kelesztjük. A
megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, fél
centiméter vastagra kinyújtjuk, egy centi széles
csíkokra vágjuk. A fémcsövet (amivel például a
sajtos rolót is készítjük) vajjal vékonyan megkenjük, és rácsavarjuk a tésztát úgy, hogy pár
milliméter rés maradjon közöttük. A végeken a
tésztát összenyomjuk, hogy
ne csavarodjon le a formáról.
Finoman meghengergetjük,
hogy a tésztacsíkok összeérjenek. Végül megkenjük tojásfehérjével, kristálycukorba vagy
cukros dióba vagy fahéjas cukorba forgatjuk és sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük.
180 fokra előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük.
Ha megsült, óvatosan kitoljuk
belőle a fémformát. Melegen és kihűtve is kínálható. Ebből a mennyiségből kb. 36 darab lesz.
Jó étvágyat!

Meglőtte az udvarára betévedt kutyát
A rendőrség állatkínzás
miatt vádemelést javasol egy
békési férfi ellen.
Légpuskával meglőtt egy
férfi egy kutyát még szep
tember 11-én, Békésen. A kistestű eb bement a férfi házának udvarára, ahol a két másik házőrző kutya emiatt ugat-

ni kezdett. A férfi állítása szerint csak el akarta ijeszteni az
idegen kutyát, ezért vette elő a
légpuskáját, amivel az állat felé lőtt és eltalálta. A kutyát a
gazdái orvoshoz vitték, a történtek után az eb felépült. A
Békési Rendőrkapitányság a
légpuskát és a hozzá tartozó

lövedékeket lefoglalta, a férfit
pedig állatkínzás vétség elkövetésével gyanúsítja. A nyomozást a rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya november 24én lezárta és az eljárás iratait
a gyanúsított ellen vádemelési
javaslattal továbbította a Békési Járási Ügyészségre.

(Folytatás az 1. oldalról)
A kisfiúval szemben elkövetett egyéb bűncselekményeket
még vizsgálják a rendőrök. A
középiskolai informatikatanár
a jelenlegi információk szerint
külföldön hamis igazolványokat csináltatott maguknak, levágta a gyerek haját, befestette
szemöldökét, még piercinget
is adott neki. Kirándulni induló apának és fiának akarták kiadni magukat. Tettére feltehetően hónapokon át készült. Sz.
Zoltán korábban szexuális tartalmú SMS-eket is küldözgetett a 11 éves sértettnek, akivel november 6-án este indult
el egy bérelt autóval. Szolnokról vonattal mentek a repülőtérre, ahonnan Londonba akar-

tak továbbutazni. A repülőtéren a gyermekek kiutazását fokozottan ellenőrzik, ezért vizsgálat alá vetették őket, és a tanár csomagjából előkerültek a
valódi okmányai is. Így bukott
le. Sz. Zoltán számítógépén a
nyomozók kiskorúakat bemutató pornográf képeket találtak. A kisfiú lelki traumáját
orvosok kezelik, míg a nyomozók vizsgálják, hogy szexuális
érintkezés volt-e közöttük.
Az esetről a Békés Megyei
Hírlap is beszámolt. Leírták,
hogy később másik középiskolás diák is állította az egyik országos bulvárlapnak, hogy őt is
megkörnyékezte a tanár. Többször a lakására hívta korrepetálásra, ilyenkor előfordult, hogy

megpróbálta ölelgetni és puszilgatni. De az akkor 15-16
éves középiskolás fiú otthagyta.
Sz. Zoltán november 5-től
nem jelent meg a munkahelyén,
ahol egyébként több éve dolgozik. Az iskola a tanár munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette, az intézmény igazgatóját pedig felmentette a fenntartó. A médiahíradásokban
említett kiskorú sértett nem az
iskola tanulója, őt Sz. Zoltán
egy tanfolyamon ismerte meg,
melyeket általános iskolás korú
gyerekeknek tartott.
Az eset nagy felháborodást
keltett városszerte, a vihar nem
csitul. A rendőrség a folyamatban lévő nyomozásról bővebbet
nem árul el.

Még lehet jelentkezni
Előzetesben az informatikatanár
a kommunikációs oktatásra

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
pályázati forrásból kommunikációs tréninget valósít meg várhatóan 2018 legelején.
Harminc személynek díjmentes a 38 órás
tanfolyam, amely egyebek mellett a szóbeli
és szavakon túli kommunikációról, a pletyka és a hazugság természetéről, a szónoklás tudományáról szól majd. Szó lesz arról
is, hogy hogyan dolgoznak a média munkatársai, és milyen sajtóműfajok léteznek.
Különös hangsúlyt kap az online médiatérrel kapcsolatos ismeretanyag, beleértve
az egyes generációk közötti különbségeket,
kommunikációs bukkanókat, veszélyeket.
Hogy mi a magyarázata a közösségi média
népszerűségének és hogyan illik viselkedni
a kibertérben. Téma továbbá a fotózás mikéntje, a reklámok hatékonysága, a filmek
erőszakossága és még sok egyéb is.

A 2018 januárjában kezdődő tréning
különösen ajánlott a tréning szülőknek,
nagyszülőknek, pedagógusoknak, civil
szervezetek aktív tagjainak és mindazoknak, akik szeretnék megismerni a modern
kor kommunikációs kihívásait és otthonosabban mozogni a 21. századi médiavilágban. Bárki jelentkezhet, életkori vagy
egyéb megkötés nincsen. A kommunikációs képzést Szegfű Katalin média- és filmtanár, újságíró-szerkesztő tartja majd. A
foglalkozások várhatóan csütörtökön és
pénteken a késő délutáni-kora esti órákban lesznek.
Az érdeklődők a bekesivarosvedok.hu honlapon jelentkezhetnek, és a +36-20/41177-69-es telefonszámon vagy az info@
bekesvarosvedok.hu e-mail címen kérhetnek
bővebb tájékoztatást. 


Adni öröm – ön is tegye!
Elindult az adventi cipősdoboz akció Békésen is. Az elmúlt évekhez hasonlóan a békési Baptista.Pont az országos cipősdoboz
akció gyűjtőpontja. Várják a cipősdoboz
ajándékcsomagokat, melyek elkészíthetők
önállóan, vagy csoportokban. Készíthettek
közösen például idősek napközi otthonában,
irodákban, rendvédelmi szerveknél, mezőgazdasági vállalkozásokban, egyéni vállalkozásoknál, óvodákban, iskolákban, baráti

társaságokban, stb. Egy a lényeg, hogy szeretettel készítsék. A kész ajándékcsomagok
vagy a készítésükhöz hozzávalók a gyűjtőponton leadhatók. A gyűjtőpontokra közösségi szolgálatra fiatalok jelentkezését is várják.
Gyűjtőpontok: Baptista.Pont (a volt Omnia
mellett, nyitva hétköznapokon nyolc órától fél
háromig), és Békéscsabán, a TESCO áruházban.
Bővebb felvilágosítás: adomany@bekesi
baptista.hu, 20/92-93-773.
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Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

Jegyzet

Egy másik arc

Ügyeletes gyógyszertár
december 3-9.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
december 9-16.
Levendula Patika (Csabai u.)
december 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
Amatőr felvétel.

Pálmai
Tamás

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.

A békési KÉSZ-esek Koltón, a Petőfi szobor körül.

(Folytatás az 1. oldalról)
Mint ahogy az volt az erdélyi kiszállítás is. Az utánfutó
tűréshatáron levő terhelése, a
fejcsóváló kétkedés a határon,
már indulás után okot adott
az izgalomra, de a hosszú út
végén a kis küldöttségre váró
szeretet, a Koltón lakók részéről tapasztalható élni akarás, az öröm, amivel az ajándékot fogadták, az alpolgármesteri fogadtatás feledtetett
minden addigi szorongást.
A megújulás előtt álló Teleki-kastély ablakából, Petőfi
Sándor és Szendrei Júlia nászutas szobájából kinézve valóban látszott a völgy, a Bérci tető és ott lengett még a
28 vers hangulata is, melyek
ott és akkor születtek meg.
Zsibó felé haladva Nagybá-

Orvosi ügyelet
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Csökmei László György és
Horváth Emese, Károlyi Tibor
és Sallai Mária, Kis Mihály és
Kocsor Margit.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak
Bladonyiczki Pál (81 évesen,
Bélmegyer), Sánta István (77),
Nagy Imre (83), özv. Vas Imre Andrásné Medve Erzsébet
(67), özv. Liszkai Lászlóné Flóra
Márta (63), özv. Szövő Józsefné
Pásztor Julianna (86, Tarhos),
özv. Szombat Mihályné Bereczki Irén (82), Mészáros Józsefné
Kis Anna Katalin (62), özv. Dohányos Istvánné Kovács Julianna (97), Nyeste Jánosné Keserű
Márta (74, Murony), Zahorán János (73), Guti László (79), Dávid
László (53), özv. Máté Józsefné
Szegedi Julianna (85, Kamut).
Nyugodjanak békében!

békési-tem

nya megőrzött történelmi levegője, Máramarossziget volt
börtöne, mely ma Terror Házaként működik, örökre belevésődtek az átutazókba.
Zsibó, a Wesselényi apa (a
zsibói bölény) és fia (az árvízi hajós) szülővárosa megmutatta, mit tudott a szocializmus: teljesen lerombolt belváros, nem látogatható kastély, maroknyi csökönyös magyar, kik tántoríthatatlan református lelkészük vezetésével csakazértis vannak még.
Az átadott könyvek is nagy
örömet okoztak, de az ös�szedobott forintok, melyeket
Mikulásra szánt a vendégcsapat, kikerekítették a kis szemeket. Mióta hittanra járnak, először idén lesz belőle
ajándék! Már ezért érdemes

A j á n d é k ozzon k a r á c s on y ra
B ék és i Ka l en dá r i um ot !

Kétségei vannak, minek örülne családja, barátja?
Ajándékozza a már kipróbált Békési Kalendáriumot!
Ára mindössze 750 Ft/db, ajándék könyvjelzővel!
Árusítóhelyek:
 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés
 Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium
 Civil Szervezetek Háza
 Békési Uszoda,
 továbbá a református, a katolikus és a baptista
gyülekezetek iratterjesztése.

Temetkezési
szolgáltatás

Békés, Piac tér 1.

Benne 160 színes oldalon városunk múltja és jelene,
családtörténetek, néprajzi és helytörténeti írások, visszaemlékezések,
fotósorozatok, továbbá fejtörő és keresztrejtvény.

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

Sosem volt még ilyen olvasmányos és ilyen sokszínű!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Támogatás főiskolásoknak

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett elhunytunk,

A napokban a Városháza
nagytermében hirdették ki a
Bursa Hungarica 2018. évre kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályá-

Bécsi Gábor
végtisztességén
megjelentek.

zatának eredményét. Izsó Gábor polgármestertől megtudtuk, hogy az önkormányzat a tavalyi évhez hasonló összegű tá-

Elhozták a szeretet
és tisztelet virágait.
Gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.

Címünk:
www.facebook.com/bekesujsag

Fotó: Apáti-Nagy Lajos.

A gyászoló család

Kövesse
a Békési Újság híreit
a közösségi oldalon!

volt útnak indulni, mondták
nagyokat nyelve az adományozók és legott eldöntötték,
hogy a január 27-i KÉSZ bál
bevételéből ide is jut majd segítség, hiszen nemrég a vihar
is rendesen „megviccelte” a
templom tetejét.
Nemsoká Mikulás. A békési KÉSZ ismét útra készül.
A Családért Alapítvánnyal
együtt szervezett békési ünnepségek mellett Nagyszalonta sem marad ki idén sem.
Csak most a szokott műsor,
ajándék mellett magyar könyvek is érkeznek majd az új otthonra találtaknak. Hála a békési jószívű adományozóknak
is, akiknek ezúton is szeretettel köszönik nagylelkűségüket
a szervezők.
Pálmai Tamás

A felsőoktatásban tanulóknak járó támogatásban részesülők egy része a Városházán tartott ünnepségen.

mogatást tudja biztosítani a tanév második felétől a nyertes 60
tanuló részére. Így több mint 4,2
millió forint áll majd rendelkezésre a pályázat finanszírozásához. Egyrészt olyan békési hátrányos helyzetű fiatalok részesülnek tíz hónapon keresztül támogatásban, akik valamely felsőoktatási intézmény hallgatói,
valamint olyan tanulók kapnak
háromszor tíz hónapon át segítséget, akik főiskolára vagy egyetemre jelentkeztek, és 2018-ban
nyernek felvételt. A pályázatot
a család jövedelméhez kötik, az
egy főre jutó jövedelem határa
62.700 Ft, az öregségi nyugdíjminimum 220 %-a.

Ma gyakori, hogy valakiről a média alakít ki arcot.
Ha ez barátságos is, még
nem biztos, hogy igaz, ám,
ha negatív, akkor rettenetesen nehéz ezt megváltoztatni. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai pápai látogatáson vettek részt
Rómában. A Veres Andrással elnökkel készült interjút zanzásítottam alább, egy
másik pápai arcot is keresve.
„Igyekeztem a Szentatya
elé tárni jelen helyzetünket, hogy valós képet lásson a magyar Egyházról.
Utaltam történelmünkre,
hogy Magyarország államalapítás óta keresztény ország. Ez meghatározza mindennapi életünket. Kiemeltem a szekularizáció problémáját, a papi utánpótlás
nehézségeit. A családokról is számot adtam, mert
a hit továbbadása itt történik, ők a jövő zálogai. A katolikus iskolákról is szóltam,
hisz itt nemcsak a gyermekekkel tudunk foglalkozni,
hanem a családokkal is. Az
evangéliumot személyesebbé akarjuk tenni, nem elégszünk meg a formalitással, a
szívekig akarunk eljutni, és
ebben a kisközösségek aktív szerepvállalása meghatározó. A Szentatya szerint
a plébániának úgy kell működnie, mint egy családnak,
ahol mindenki megtalálja a
maga feladatát. A pápa testvéri beszélgetést kezdett a
konferencia tagjaival. Meglepő volt és nagyon személyes, hogy nem egyenként,
hanem közösen tette ezt.
Nagyszerűen feloldotta kezdeti izgalmainkat: elmondta, számára a magyarokhoz
való kötődése egész életére meghatározó. Arra a kérdésre, hogy szabad-e megkülönböztetést tenni ember
és ember között a szentségek kiszolgáltatásánál, egyértelművé tette: minden
szentség kiszolgáltatásánál
igényesnek kell lenni, de a
gyermekkeresztségnél nem
támaszthatunk semmiféle akadályt, adjuk meg a lehetőséget, hogy Isten Lelke
formálja a gyermeket addig is, míg tudatos kereszténnyé válik. A migrációval kapcsolatban világossá
tette, nagyon elmélyült ebben a kérdéskörben. Három

irányba osztaná el a migrációs kérdést, az iszlám kérdését: van egy harcos iszlám,
amelytől joggal félünk, mert
további terrorcselekményeket követhetnek el. Van egy
nem militáns, mégis erősen
iszlamizáló szándékú közösség. És sajnos egy kisebbség az, akik készek a dialógusra. De a Vatikán a maga
részéről is megtesz mindent
azért, hogy ez a dialógus
előrehaladjon, és létrejöhessen a megbékélés a kereszténység és az iszlám között.
Kimondta, hogy a brüsszeli
adminisztráció nagyon elhibázott utat választott, amikor mindent konformizálni
akar, mert ez olyan felhígulását jelentené a keresztény, személyes és nemzeti értékeknek, ami nem vezet jóra. Minden nemzetnek
tudnia kell megőrizni saját gyökerét, ellent kell állnia annak a kolonizálásnak,
ami jelen van ma a brüsszeli vezetésben. Arra kell törekedni, hogy egy nagyon
sokszínű Európa úgy tudjon
létezni, hogy közben minden nemzet megőrzi a maga kultúráját. Elmondta,
ne féljünk, lássuk tudatosan, hogy merre kell haladnunk, és a püspök legyen a
szilárd hit megtestesítője,
aki minden ember számára
kapaszkodó tud lenni. Mindenütt nyitottan fogadtak,
nem felső utasításokat kaptunk, ők kérdezték, milyen
problémáink,
nehézségeink vannak. A pápánál is az
volt a legfölszabadítóbb dolog, hogy érezhettük, testvérileg fogad bennünket, és
nyitott gondjaink meghallgatására, megoldására. Felvetettük, hogy nekünk nagyon fontos lenne, hogy a
határon túl élő magyar testvéreink azáltal is kapcsolódhassanak hozzánk, hogy az
ő boldogjaikat az egész magyar nemzet ünnepelhesse, hiszen amikor ők éltek,
amikor boldoggá, szentté
lettek, akkor a hely, ahol éltek, Magyarországhoz tartozott, s kell, hogy értsék a
Vatikánban is, hogy a határon túl élő magyaroknak ez
ezért is igen fontos ügy. Teljes egyetértésben tudtunk
elválni, megértették, szükség van ezen igényünknek a
kielégítésére. Nekünk, püspököknek is több időnk volt
beszélgetni magunk között,
közösségünknek is jót tett
ez az egyhetes együttlét.”
Ez hát ez interjú lényege.
A kép megalkotását az olvasókra a bízom. Magam pozitívan „csalódtam”.
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Csendesül... Megjelent a harmadik album

Példátlan külső támadás indult Magyarország ellen Soros
vezetésével - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Soros maga is beszélt arról, hogy ellenkampányt
indítanak a nemzeti konzultáció miatt. Nyíltan befolyásolni
akarják a magyarországi választások kimenetelét, hogy elmozdítsák az Orbán-kormányt és egy bevándorláspárti ellenzéki
kormányt ültessenek a helyére. Óriási erők és óriási pénzek
mozdulnak meg Magyarország ellen és minden erőre szükségünk lesz, hogy meg tudjuk védeni az országot. Soros 18 millió
dollárt utalt át saját alapítványi hálózatának, hogy minél hatékonyabban érvényesítse céljait. Már a 2014-es EP-kampányra
is 6 millió dollárt adott, amiből 2 millió Magyarországra irányult. Soros beveti az összes szereplőjét a hálózatának. A hazai
és EP képviselők - akik zsebében vannak - kórusban támadják
Magyarországot, a magyar bevándorlás politikát, határvédelmet, a nemzeti konzultációt. Befolyásolni akarják az uniós támogatások elosztását is, hogy nyomást gyakoroljanak hazánkra, változtasson bevándorlás politikáján. Minél többen mondanak véleményt a Soros-tervről annál erősebb lesz ez a hang.
Köszönetet mondott annak a több mint 1,7 millió embernek,
aki már kitöltötte a nemzeti konzultációt.

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

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

tő meg. Ugyanakkor az album
anyaga ingyenesen is letölthető mp3 formátumban, ehhez
a letöltési linket ugyanezeken
a lehetőségeken lehet elkérni –
mondta el Szűcs Márton.
Még megtudtuk, hogy a
legismertebb videomegosztó
oldalon is elérhetővé fogják
tenni a dalokat. A Mártone
Netwörk várja továbbra is a
koncertmeghívásokat.

ségi oldalán (facebook.com/
MartoneNetwork) rendezhe-

Mit tudtak a békésiek 70 éve 1848-ról?
Találkozásom az Alfölddel
címmel olyan kiadványt jelentetett meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület,
amelynek anyagát éppen 70
esztendeje rögzítette egy akkor 20 esztendős egyetemista lány. Bertalan Emmát azzal
bízták meg, hogy 1848-49, a
forradalom és a szabadságharc
a nép körében élő emlékezetét
tárja fel. A lány Békés és Mezőberény lakosai között kutatott. Munkáját lelkiismeretesen végezte el és a leírt szöveg
igen tanulságos a mai olvasóknak is. Mások mellett ezekről
volt szó azon a könyvbemutatón november 29-én, melyen
a nyomdából 500 példányban
frissen kikerült könyvet bemutatta az érdeklődőknek a
szerkesztője, dr. Seres István.
A történész elmondta, hogy
egy Rózsa Sándor betyárvezérről szóló könyve levéltári kutatása során bukkant rá
Bertalan Emma feljegyzései-

A könyvet Dr. Seres István rendezte sajtó alá. Balról Bagita Attila történelemtanár, aki a szerkesztőt bemutatón kérdezgette.

re, melyeknek külön értékét
adja, hogy a történeteket tájszólásban írta le. 1848 és 1849
emléke élénken élt a korabeli békésiek körében. Miután
a gyűjtő az egyszerű emberek
bizalmát elnyerte, sok mindent elmeséltek neki a betyárokról, sőt betyárnőkről,

a szabadságharcosokról, főleg
azokról a vezérekről, akiknek
szabadcsapataiban a békésiek is harcoltak. Népdalokat
énekeltek neki, beszéltek a
még élő babonaságokról, sőt
az 1919-es román kegyetlenkedésekről is. Beszámolójába
azonban ezeket nem volt ta-

nácsos beleírnia, a kor politikai irányvonala ezt nem tette
lehetővé. De a leadott jelentése mellett fennmaradt három iskolásfüzetnyi jegyzete,
melyet a most 90 esztendős
asszony, Lendhardtné Bertalan Emma átadott Seres Istvánnak. A ceruzajegyzetek
azonban részben elmosódtak
az évtizedek alatt. A könyvbe bekerült adatok és történetek, az adatgyűjtők neveivel
és a képi dokumentumokkal
együtt azonban így is hiánypótlóak és az érdeklődők számára igen értékesek.
A könyvhöz Dankó Béla országgyűlési képviselő és
Izsó Gábor polgármester írt
köszöntőt, míg a gyűjtés korának politikai és társadalmi viszonyait Mucsi András
történelemtanár vázolta fel a
jobb megértés érdekében. A
kiadvány 800 Ft-os áron vásárolható meg.
Szegfű Katalin

Arany újraolvasására buzdít az irodalmár
Az „Arany 200” Emlékév helyi rendezvényeinek sorában
értékes előadást hallhatott a nagyszámú publikum no
vember utolsó napján a Püski Sándor Könyvtárban. Neves irodalomtörténész, dr. Reisinger János érkezett Békésre, aki számos irodalmi, bibliai és művészeti témában publikál könyveket és tanulmányokat, valamint tart
előadásokat országszerte. A békési hallgatóság előtt sem
ismeretlen.
Mindvégig nagy érdeklődést kiváltó előadásában számos kevésbé ismert történetet
osztott meg a 200 éve született, ahogy az előadó említette: „régen élt, de máig aktuális” költőnk életéről és művészetéről. Például, hogy csodagyerekként már kilencévesen verseket fabrikált és 14
éves korában altanítóként saját jövedelemmel rendelkezett. Reisinger János elmondta, hogy a Toldi már Arany
életében iskolai kötelező olvasmány lett, ennek közel 140
éve. Arany János, noha írásműveivel számos pályadíjat elnyert, almatermesztésből, gabonakereskedelemből tartotta
fenn családját. Egyszerű éle

tet élt, a legszebb éveit szülővárosában, Nagyszalontán töltötte, ahol jámborságával már
igen fiatalon kitűnt társai közül. A díjak és elismerések, a
politika sosem foglalkoztatták.
Sok tragédia és sorscsapás érte
egész életében.
A magyar irodalomban páratlan minőséget képviselő költészetében négy fontos örökséget hagyott ránk.
Négysoros rövidverseit, a
hétstrófás nyolcsorosait (ezek
közül legismertebb a Fiamnak és a Letészem a lantot),
40 balladáját (melyek annyi
nyelvi leleményt tartalmaznak, hogy más nyelvre szinte lefordíthatatlanok), és öt
eposzát (melyekkel hosszabb

lélegzetű olvasni- és gondolkodnivalót akart adni a magyarságnak).
Reisinger János – akinek a
jubileumi évben két Aranykötete jelent meg és még egynek a megjelentetését tervezi
– kiemelte még, hogy Arany
János 14 versben siratta el
szeretett költőbarátját, Petőfi Sándort.

Az irodalomtörténész előadó arra ösztönözte hallgatóságát, hogy olvassanak Arany
verseket, balladákat, vegyék elő
újra az egykori iskolai kötelező olvasmányokat, mert érdemes idősebb fejjel azokat újraolvasni. Hiszen „nagy ajándék
Arany János nemzetéhez tartozni, de hogy ezt érezzük, foglalkozni kell vele”. 
Sz. K.

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

„Saul, Saul, miért üldözöl engem?”.... „Ki vagy Uram?”… „Én
vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (Apostolok cselekedetei 9:4-5)
Saul életében Isten elkezdte munkáját. Ő jól ismerte az Ószövetséget, látta az általa elhurcolt keresztények életét, hallotta István vértanú imádságát, és kezdett meginogni a Jézussal szembeni
hitetlenségében. Tiltakozott is, és vágyakozott is. Ez a vajúdás ideje.
Ilyenkor azonban még inkább megkeményedik az ember. Ő is nekiindult, hogy a 250 km-re levő Damaszkuszból is börtönbe hurcolja a keresztényeket. Ezen az úton jött el a szülés órája. Hirtelen
nagy fényesség vette körül, még a látását is elveszítette, és akkor
zajlott le a fent idézett párbeszéd. Ebből számára világos lett a következő: Jézus él, hiszen beszélt hozzá. Tehát valóban fel kellett támadnia. Akkor viszont ő csakugyan Isten Fia. Jézus ismeri őt, nyilván mindent tud róla, de úgy tűnik, nem akar bosszút állni, hanem
terve van vele. Elhangzik hát: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?
Ettől kezdve minden lépése új gazdájától függ. Saul Jézus követője lett. Meggyőződött, hogy Jézus él, és személyesen akar vele valamit. Noha ez már a mennybemenetel után történt. Végérvényesen
félretette saját programját, és lépésenként akart engedelmeskedni
valakinek, akit nem látott, de hitt a szavának. Egy kemény ellenállóból Isten szószólója lett. Ez a pálfordulás, vagy bibliai szóval újjászületés, megtérés. Ebben legyen része minden kedves olvasónak!
Péter István, lelkipásztor

sóival Szűcs Márton, aki a dalok szövegét írta és a zenét szerezte. Hangmérnökként Bali
Gergő működött közre. A csapat tagjai: Szűcs Márton énekgitár, Rabatin Zsolt basszusgitár, Lovas Zsolt dob.
- A lemez korlátozott számban beszerezhető lesz CD formátumban és
a szucsmarci79@freemail.hu
címen vagy a zenekar közös-

A szerző felvétele.

Irányváltás: pálfordulás

X címmel megjelent a
Mártone Netwörk zenekar
harmadik nagylemeze. Az album tíz vadonatúj dalt tartalmaz funky, blues és pop-rock
stílusban. Kellemes, kortól,
nemtől, politikai hovatartozástól függetlenül bátran hallgatható dalok. A zenekar tagjai az
album anyagát Békéscsabán
alig pár hete rögzítették – ismertette a Békési Újság olva-

Dr. Reisinger János teltház előtt tartott nagysikerű előadást a könyvtárban Arany János költészetéről.
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Békési sorsok, békési arcok
Jött, látott és…

- Mit szabad tudni rólad?
- Két gyermek édesanyja,
egynek nevelőanyja vagyok.
Tíz éve élek Békésen. Korábban Szolnok megyében, Tiszaföldváron laktam első házasságomból született lányommal.
Békésen
iskolavédőnőként
dolgozom. Tizenegy éve ismerkedtem meg a férjemmel. Boldog együttélésünket közös kisfiúnk születése tette teljessé.
- Úgy hallottam, hogy Kárpátaljáról származol. Hogy
kerültél Magyarországra?
- A beregszászi orosz általános iskola után 14 évesen kerültem Szolnokra. A Tiszaparti
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolában tanultam,
igen távol az otthonomtól. Ritkán utaztam haza a nagy távolság miatt. Nagyon sokáig rettenetes honvágyam volt, sokat
sírtam a kollégium falai között
hétvégenként, amikor a többi
diák otthon volt. Csak én és néhány Erdélyből származó „sorstársam” voltunk állandó lakói
a kollégiumnak. Hétvégéken
a városban sétáltunk, főztünk,
mostunk, tévéztünk. Négy év
alatt a szomszédos könyvtár
összes videofilmjét végignéztük ezeken a közös hétvégéken.
- Mi segített a beilleszkedésben?
- Az első időszakban a tájszólásom rengeteg kellemetlen
élménnyel gazdagított. A tinédzser kortársak egyébként sem
az empátiáról híresek. A tájszólásomat ezért nagyon hamar ki

kellett javítanom, hogy ne legyek a gúnyolódások célpontja.
Sok esetben a tanáraim is kijavították a mondataimat, és éppen ezért sokszor voltam említve orosz vagy román, vagy egyszerűen kis külföldi tanulóként.
Ez nagyon érzékenyen érintett,
hiszen ilyenkor kívülállónak,
különcnek és magányosnak
éreztem magam, aki mellett
nincs, aki kiálljon. A beilleszkedésben tulajdonképpen a hos�szú évek segítettek. Megtanultam hivatalos ügyeket intézni,
ellátni magamat, beosztani a
pénzemet, önállósodni. Új barátságokra tettem szert, felsőbb
évfolyamban több hétvégét barátaim meghívására családi, baráti köreikben töltöttem. Tanulmányaimat a Debreceni Orvosi Egyetem Egészségügyi Főiskoláján folytattam.
- Hogy érzed magad közöttünk?
- Immáron 25 éve élek Magyarországon, és decemberben
lesz 16 éve, hogy a hivatásomban dolgozva gondoskodok
gyermekeimről, családomról.
Nincs okom panaszra. Van egy
gondoskodó, figyelmes férjem,
akivel minden felmerülő nehézséget igyekszünk együtt
megoldani. Igazi társra találtam a személyében.
- A szülőföldedről nem túl
jó hírek érkeznek mostanában. Hallva ezeket mit érzel,
mire gondolsz?
- Szülőföldemre, Beregszászra az utóbbi időben ritkán volt

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Büszkén vállalja beregszászi származását Seregi Tímea. A törékeny szőke fiatalasszony három gyermek édesanyja és védőnői
munkája révén is sok-sok gyermek egészségére vigyáz nap mint
nap. Bár törékenynek látszik, nagyon is határozott. Az élet viharai megedzették és bátran néz szembe a hétköznapok csatáival.
Jött, látott és… A mondat folytatását megtalálják az interjúban.

lehetőségem ellátogatni. Szüleim és nagyszüleim, távolabbi családtagjaim ma is ott élnek, és a nevezetesebb ünnepek
előtt igyekszünk úgy alakítani
mindent, hogy otthon is eltölthessünk egy kis időt. Az utóbbi évek heves politikai eseményei aggodalommal töltenek el
a szülőföldemmel kapcsolatosan. Az ukrán-orosz háború már
sok kárpátaljai származású ember életébe került. A magyarság
ezen a területen felmorzsolódik,
elmenekül a szülőföldjéről. A
katonai behívók elől menekülve
magyar családok százai hagyták
ott házaikat, földjeiket, és más
országokban külföldiként kell,
kényszerből új életet kezdeniük.
Az új nyelvtörvény is az oroszukrán politikai viszály miatt lett
megalkotva, ami a magyar nemzeti kisebbséget is igen hátrányosan érinti. A magyar iskolákban tanuló diákok 2020-tól csak
a negyedik osztályig tanulhatnak anyanyelvükön. Most nem
tehetek mást, mint hogy bízom
a gondviselésben és abban, hogy
jó irányba fordul a szülőföldem
magyarságának a sorsa.
- Iskolavédőnőként mik a
feladataid?
- Feladatom az egészséges
vagy beteggondozásban részesülő gyermekek egészségi ál-

lapotának nyomon követése,
életvezetése. Szűrővizsgálatokat
végzek az iskolában, együttműködök a gyermeket gyógyító
orvosokkal, a gyermekeket oktató pedagógusokkal. Az iskolai oltásokat szervezem és készítem elő. Az iskolában nagyon
fontos feladat a közösségi egészségnevelés. Az egészségüket
elősegítő magatartásra a gyerekeket elsősorban példamutatással lehet tanítani. Egészségnevelő előadásokat, órákat vezetek több témában. Amíg az
egészségnevelés, az egészséges
életmódra és családi életre nevelés nincs a tantervben, addig
az osztályfőnöki órák keretében
igyekszem szólni a diákokhoz.
Bízom benne, hogy ez változni
fog, mert a gyerekeknek nagy
szükségük lenne ilyen irányú
ismeretek bővítésére tantárgyi
órák keretében. Egyéni igények
esetén szakkört tartok elsősegélynyújtás vagy csecsemőgondozás témakörökben. Jónak
tartanék egy olyan programot,
amely nemcsak a diákokat, hanem a szüleiket, családtagjaikat is aktívabban bevonná az
egészségnevelésbe, tudatosabban formálva egészséghez való
hozzáállásukat, szemléletüket.
- Mi jelenti számodra a kikapcsolódást?
- Az igazi kikapcsolódást
számomra az jelenti, amikor
a családommal valamilyen új,
addig ismeretlen helyen járunk, és együtt felfedezzük,
egybevonva egy jó gyalogtúrával, természetjárással. Sajnos
már nagyon régen nem volt rá
alkalmunk, de bízom benne,
hogy jövő nyáron ennek is eljön végre az ideje. 
Gugé
Következő beszélgetőtárs: Farkas Nándor íjkészítő.

Az Irodalom és határterületei sorozatban, a Nefelejcs Egyesület pályázati forrásból megvalósuló rendezvényén legutóbb a mesék kerültek szóba. A magyar népmesék megismerésének jelentőségéről Urbancsekné Sebestyén
Marianna óvónő tartott rövid
előadást. Kiemelte, hogy ezeket a történeteket az élet írta,
és generációk adták át szájról
szájra hagyományozva a következő generációknak. A magyar népmesék a mi problémáinkkal, félelmeinkkel és vágyainkkal foglalkoznak, ezekre adnak válaszokat. Az óvónő elmondta, hogy a gyerekek

Fotó: Serfecz Dávid.

Mesékről az irodalmi klubban

Mesékről felnőtteknek szóltak az előadások legutóbb a Nefelejcs
Egyesület irodalmi klubjában. A téma folytatódik.

8-9 éves koráig a világ megismerésének elsődleges forrása a
mese, de fontos, hogy minden
életkorban a nekik megfelelő
mesét hallják. Egy-egy mesemondás ne legyen 5-15 percnél
hosszabb, mert az ennél terje-

delmesebb mese hallása vagy
megtekintése a televízióban elfárasztja az idegrendszerüket.
Mesét fejből is mondhatnak a
szülők, nagyszülők, nevelők,
de a felolvasott mesének is van
jelentősége és tanító jellege. Az

est folyamán a saját gyermekei
nevelésével kapcsolatban szerzett személyes tapasztalatait
Lipcseiné Jakucs Anikó óvónő osztotta meg. Leszögezve,
hogy a mesének be kell épülnie
minden ember életébe, és ennek megalapozása csak gyermekkorban lehetséges. Felolvasta kislánya egyik pályázati
díjnyertes meséjét, míg Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna
óvónő a Kismalac és a farkasok című népmesét mondta el.
A sorozat december 11-én,
hétfőn 17 órakor a mesetémát
továbbgördítve folytatódik a
Civil Szervezetek Házában. 
Szegfű Katalin

APA-füzet I.
Megérkeztek Békésre, a Levendula Patikába az Apa-füzetek. A
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványának célja,
hogy elháruljanak a gyermekvállalás előtt tornyosuló akadályok.
A magyar nyelv bölcsen az anyát és az apát is szülőnek nevezi,
felelősségük a gyermeknevelésben közös.
Boldog, nehéz napok... 1 éves korig
„Távkapcsolós” apatípus: Többnyire „kikapcsolt” üzemmódban szereti a babát. Ha hívják, akkor segít, biztosítja a hátteret
és türelmesen várja, hogy pár év múlva együtt biciklizhessen
vagy focizhasson vele. Munkahelyén hosszasan büszkélkedik
szeme fényével, telefonon rendszeresen tartja a kapcsolatot az
otthoniakkal.
„Itt vagyok veletek” apatípus: Többnyire „bekapcsolt” üzemmód jellemzi. Meggyőződése, hogy a gyermeket az apa és az
anya az első naptól fogva együtt kell nevelnie. Újszülöttje első
rezdüléseire is kíváncsi, élvezi a babával együtt töltött időt. Gyakran látni gyermekével karján. Ha „muszáj”, dolgozik, de alig várja, hogy végre együtt lehessen családjával.
Kedves édesapák és leendő édesapák, kedves szülők! Bátorítani szeretnénk önöket arra, hogy kérdezzenek bennünket, és
kérjék ingyenes füzetünket a Levendula Patikában!

90 éves a volt halászmester
A napokban köszöntötte Szalkai Józsefet 90. születésnapja alkalmából Izsó Gábor polgármester. József bácsi 1951-től nyugdíjazásáig
a Gyomai Halászati TSZ-nél
dolgozott, mint halászmester.
Nyugalmazott évei alatt sem
tétlenkedik, hol veteményest
művel, hol méhészettel foglalatoskodik. Születésnapját
gyermeke, unokái és dédunokái körében ünnepelte.

Támaszkodó
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ állandó rovata

Mozgalmas hétköznapok
A Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központban nem
csak a nagy ünnepeink alkalmával mozgalmas az élet. Az
intézmény kollektívája minden szolgáltatási területen
igyekszik színes, az ellátottakat megmozgató programokat kínálni. Az október hónap
az idősek méltó ünneplésével
telt, hiszen minden idős klubban műsorral szórakoztattuk
tagjainkat, valamint finom
ebéddel láttuk vendégül őket.
A közösség összetartó erejére
minden korosztálynak szüksége van. Ennek szellemében zajlott az a szép őszi időben megvalósuló szalonnasütés, ami a
hajléktalanok átmeneti szál-

lóján lakókat is mozgósította.
Mindig lehet alkalmat találni
a közösségi élmény megélésére, ezt bizonyítja a november
16-án megtartott házi ünnepségünk a Dózsa utcai idősek
klubjában. A klub fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett alkalmak sorozatát zárta le ez a családias
rendezvény.
Reméljük, hogy az advent
időszakában is több, szívet-lelket melengető alkalommal tudunk szolgálni az intézmény
szolgáltatásaiban részesülőknek, kiegészítve ezzel a családokban megélt élményeket.
Kádasné Öreg Julianna,
igazgató
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Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.
Ingatlan 2 millió forintig
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulajdon
rész eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Tel.:
20/800-82-12.
Hegedűs u. 1. szám alatti sarki porta eladó
800 ezer Ft-ért. Tel.: 20/405-77-08.
Kamuton javításra szoruló kis tanya 1800
m2-es telken eladó. Irányár: 950 ezer Ft.
Tel.: 70/36-66-985.
Ingatlan 2-5 millió Ft között
Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.
Fáy 11-ben IV. emeleti, 32 m2-es lakás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 70/321-2457, 30/533-36-71.
Felújítandó vagy lebontandó fél ház eladó
a belvárostól nem messze, a Hőzső u. 3/1.
szám alatt. 80 m2-es, kétszobás. 745 m2es telek. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: 20/9351-683.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-9082.
Veres Péter téren II. emeleti, teljesen felújított, középső, kétszobás lakás eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 70/429-31-59.
Veres Péter téren II. emeleti, 55 m2-es,
egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 5,3
millió Ft. Érd.: 70/509-55-71.
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ftért. Tel.: 30/863-86-76.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház kívülbelül felújítva beköltözhetően eladó 6,1
millió Ft-ért. CSOK-ra is. Tel.: 30/203-7341, 66/412-955.
80 m2-es, vegyesfalú, felújított kertes ház
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 6,2 millió Ft. Tel.: 20/214-35-65.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes lakás eladó vagy kertes házra cserélhető. Irányár:
6,5 millió Ft. Tel.: 30/321-35-52.
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de
nagy telekkel rendelkező házamat elcserélném tömblakásra. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/402-26-37.
Ingatlan 7-10 millió Ft között
2+félszobás, nappalis családi ház eladó a
Mátyás király utcában 7,2 millió Ft-ért. Tel.:
70/36-13-776.

Békésen háromszobás családi ház a városközponti részen, Mezei utcában eladó.
Két család részére is kialakítható 8 millió
Ft-ért. 30/377-53-10.
100 m2-es, kétszobás ház eladó a Csap utcában 8,2 millió Ft-ért. Érd.: 66/630-599,
este.
Csallóközi utca 25. szám alatti háromszobás, redőnyös, duplafűtéses ház 1746 m2
telken eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 66/415469, 30/612-70-21.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 30/97329-64.
2+félszobás, összkomfortos kertes ház
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó.
Ár: 8,7 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.
Vegyestüzelésű háromszobás ház nagy
portával eladó. Jószágtartásra is alkalmas. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 30/293-2751.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/633-82-53.
Ingatlan 10 millió Ft fölött
Hőzső utcában kétszobás, kertes, üresen
álló, összkomfortos ház eladó. Irányár:
10,5 millió Ft. Tel.: 70/387-11-31.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
70/77-44-751.
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár:
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
2005-ben épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappalis családi ház eladó a Malomvégen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/32474-24.

Kiadó ingatlan
Kertes ház kiadó gyermektelennek.
30/384-23-79.
Karacson kétszobás lakás kiadó. 70/31852-00.

Ingatlant keres
Egy-másfélszobás albérletet keresek Békésen vagy Mezőberényben. 70/225-8376.

Kert, szántóföld
Szécsénykertben 6 kvadrát szántó eladó
reális áron. Tel.: 66/643-452, este.
Nagykertben zártkert téglaépítésű télen is
lakható nyaralóval eladó. Fizetéskönnyítéssel. 20/800-86-71.

Állat
Erdélyi kopó kiskutyák kedvező áron eladók. 20/574-48-99.
Magnak való szép piros kakasok eladók.
Csere is érdekel. 30/592-64-65.
180 kg-os hízó eladó. 500 Ft/kg. Békés, X.
kerület 49. Tel.: 30/429-02-52.
Mangalicamalac eladó. 70/365-98-46.
Hízók eladók. 30/485-77-94.
Pecsenye liba, kacsa, némakacsa, gyöngyös, nyúl eladó. Raktár u. 24. 70/88193-00.

Stégnek való vörösfenyő
deszka érkezett!
Keményfa brikett kapható.
Nyitva tartás:
H–P: 7–12 és 13–17.00
Szo: 8–12



66/417-071
70/336-4620

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

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA papírbolt (Piac tér),
Fa-Kuckó játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: december 12. kedd 12 óra

Növendék kuvaszkutya eladó Békésen.
Tel.:30/279-46-96.
Vágóbirka eladó. 30/485-99-16.
Kb. 170 kg-os hízó eladó. Érd.: 20/58055-70.
2 db hasas anyakecske, fiatal bakgida eladó vagy értelmes csere érdekel. 20/47296-58.
Február eleji vágásra keresek 2 db kb. 200
kg-os húsjellegű hízót. Ha szükséges, előleget fizetek. Tel.: 66/414-007, este.

Jármű, alkatrész
Garázsban tartott 1983-as Trabant 601
Special karamellszínben eladó. Érd.:
66/630-599, este.
Gyulán 126-os Fiathoz csomagtartótető,
utánfutó ponyvával, friss műszakival eladó. Tel.: 30/648-39-12.
1982-es kiadású, piros 350-es Jawa
motorkp. eladó. Tel.: 30/293-27-51.

Szolgáltatás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók árajánlatért keressenek minket! Tel.: +
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.
Villanyszerelés! Konnektorjavítástól
háza villamos felújításáig számíthat
rám! Szabó János. 06-30/993-00-48.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Idősgondozói, takarítói munkát keresek.
30/73-44-849.
Betegápolót keresek napi négy órában.
Tel.: 30/354-70-98.
Idős házaspároknál házkörüli besegítői
munkát keresek. Tel.: 20/53-64-598.

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop, karó, deszka. Tel.: 20/396-6642.
Marógép eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
20/451-12-27.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, széket, fateknőt, disznótoros asztalt, hústokot, lócát, padot, gyaluasztalt, satupadot,
zománcos és lemez tárgyakat, teljes hagyatékot, régi ércpénzt és régi bankjegyet.
Tel.: 30/245-69-25.
Két db ipari varrógép eladó. Deák F. utca
25. Tel.: 70/723-33-95.
Eladók: minőségi használt és új párnák
és paplanok, építkezésből megmaradt új
csúszásmentes járólap. 30/94-55-433.
24-es fiú kerékpár megkímélt állapotban
eladó. 30/48-44-973.
Jó állapotú asztalsparhert eladó. Érd.:
30/66-43-050.
Eladó: 3000 l-es vontatható műanyagtartály, alu pérőcsövek, 2000 l-es fém gázolajtartály, négysávos gyári krumplikidúró,
75-ös DT új hengerfej, kardántengelyek.
30/442-18-95.
Rossz akkumulátort, hagyatéki régi bútort,
tollat, vas öltözőszekrényt, disznótoros
asztalt, nagyasztalt, satupadot, gyalupadot, műhelyasztalt vennék. 70/217-22-67.
Hatfiókos fagyasztószekrény eladó vagy
20-as kerékpárra cserélhető. Tel.: 30/23346-76.
Vezetékről és palackról is üzemeltethető
gáztűzhely kitűnő állapotban eladó 25 ezer
Ft-ért. Érd.: 66/429-020.
Új főzött vesszőből kannakas, rókafarkú
kézifűrész, vonókés, újszerű perzsa ös�szekötőszőnyegek, állítható kézi dörzsár,
zsíros bödönök. 70/236-35-37.
Eladó Husquarna láncfűrész 40-es karddal, 300 l-es fagyasztóláda, gáztűzhely
villanysütővel, 42-es boksz bőrcsizma.
30/27-28-342.
Érett istállótárgya ingyen elvihető. 70/21722-67.
Eladó: Fully Boss Schwinn Csepel 26-os
összteleszkópos kerékpár, 26-os, kék színű férfi kerékpár 9000 Ft-ért, 28-as női
kerékpár 9000 Ft-ért. Érd.: 30/ 744-08-96.
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódásüveg, női bundák, 37-38-as munkásbakancs, rekamié, ülőgarnitúra, szobafenyő,
jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.

MAGIX FATELEP
TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,

kiszállítással Békésen.
Tel.: 06-70/281-09-41
Magyar u. 54.

MEGHÍVÓ

Hozza magával ezt a kupont,
amivel részt vehet egy
INGYENES hallásvizsgálaton,
vagy a már meglévő hallókészülékét
INGYENESEN átvizsgáljuk, tisztítjuk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja
a Rendelőintézetben,
a József Attila utca 5. szám alatt.
Rendelési idő:
hétfőn és csütörtökön
14-17 óra között.
Bejelentkezés:
+36-30/984-14-38





Ingatlan

Apróhirdetések



Az apróhirdetésekben szereplő
adatok hitelességéért szerkesztőségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir
detéseket adunk közre.

Eladó: kisméretű tégla és 600 db Bohn
cserép, egyes és kettes hámfa, valamint
mag nélküli cirokszakáll. Kisbálás búzaszalma eladó, szállítás megoldható. Tel.:
30/433-79-89.
Hungaropán hőszigetelt ablakok eladók.
2db 148x178 cm, 2db 148x148 cm, 1db
119x148 cm. Tel.: 30/279-46-96.
Eladó: 3 db szimpla ablak, 1 db dupla ablak, mennyezeti-, fali-, kültéri-, asztali lámpa, hiányos rokka, gyerekheverő,
Sophia Loren szemüvegkeret, fűnyírókerék. Tel.: 30/260-54-21.
Egyedi készítésű ruhásszekrény eladó.
Érd.: 20/57-23-159.
2,5 méter magas szabályos ezüstfenyőt
keresek karácsonyfának megvételre. Tel.:
30/433-79-89.
Érett istállótrágya eladó. Szállítást megoldom. Kisbálás szalma eladó. Szállítom is.
30/85-81-911.
Egy mázsa körtecefre és egy mázsa szilvacefre olcsón eladó. 66/638-983.
Eladó alig használt Fagor felültöltős automata mosógép (AA osztályos) 30 ezer Ftért. Tel.: 30/484-24-08.
Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, nőiférfi hosszú bőrkabátok, fényképezőgép.
Tel.: 30/272-43-50.
Elektromos írógép, szódásüvegek, üveg
tortatartó, kézimunka fonal, 40 db üres
parfümös üveg, erős kerékpár csomagtartó, kisbíródob, új 45-ös gumicsizma, autó
ködlámpa eladó. 30/260-54-21.
Gyulán eladó: kovácssatu, kerítéselemek.
Tel.: 30/648-39-12.
Kb. 3 mázsa szilvacefre eladó. 20/39174-90.
15 és 20 l-es zsírosbödön, kis mázsa súlyokkal eladó. Érd.: 66/414-928.
Kis teljesítményű paprikadaráló eladó.
Használt jó állapotban lévő, Karancs gáztűzhely eladó. 30/85-81-911.
Eladó: mosogatós szekrény, 3x3-as halászháló, mikrohullámú sütő. Érd.: 30/4342-297.
26-os és 28-as női kerékpár eladó. Érd.:
66/630-599, este.
Eladó: fűrészek, új vízszűrő, munkaasztal
székkel, katonaláda, új szánkó, szétszedhető műfenyő, műanyag bödönök, nagy
dúsdaráló, üzenetrögzítős telefon. Tel.:
30/272-43-50.
Szobapáfrány és kaktuszok eladók. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Tömörgumis talicskát vennék. 30/74097-24.
Bontásból eladó: cserép, tégla, konvektorok, kis ablak, üvegfalak, csatorna, csatornavas, redőnyök. Kis famázsa, 5 m-es létra, régi rádiók. 20/472-96-58.
Sütnivaló tök eladó. Érd.: 66/410-204.
Zanussi hűtő fagyasztóval eladó. Érd.:
70/410-62-32.
Eladó: kerekes szobavécé, kerekes szék,
antik bútorok, barackpálinka, zuhanytálca,
irodai kerekesszék. Érd.: 30/827-59-97.
Táskaírógép, táskarádió eladó. Érd.:
66/414-928.
Eladó: kétajtós modern ruhásszekrény,
hintaszékek, konyhaasztal, függönytartók,
fagyasztóláda, cirkulakorongok. 20/47296-58.
120x70 cm-es barna ebédlőasztal eladó 12
ezer Ft-ért. Tel.: 20/450-15-00.
Eladó: kombinált hűtő, láncfűrész, rézkilincsek, BMX kerékpár, hordozható gyerekágy. Érd.: 30/93-86-380.
Eladó: rekamié, szekrény, rotakapa, hegesztő, vezetékes gáztűzhely, tévéasztal, keményfa hálóbútor. Tel.: 66/412-955,
30/203-73-41.
Megvételre keresek esztergatokmányt,
asztalos gyalupadot, asztalos szorítókat,
fém gyorsdarabolót, húsdarálót, gázpalackot. 20/472-96-58.
Vízszintes új gatterfűrész, ipari ponthegesztő, valamint vasipari koptatódob eladó. 20/520-15-40.
Eladó: 60 l-es gázbojler, szagelszívó, villanybojler, sütőtök és dióbél. Érd.: 70/41062-32.
Eladó: Zanussi-Lehel kombi hűtőszekrény,
ötoktávos szintetizátor, Bioptron lámpához
állvány, 60 l-es hőtárolós gázbojler. Érd.:
66/643-333, 70/410-62-32.



Tisztelt Olvasóink!
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Összetartó osztályközösség
találkozott

Egy nyelvet beszélünk

A szerző felvétele.

Szomszédoló

Ugyan még csak kezdődik a szezon, mármint a megfázásé, torokfájásé és az orrfolyásé,
de talán Önök is megfogalmazták már, hogy
egyszerűen: csehül vannak. No de hogyan van
az, aki csehül van? Nem jól, annyi bizonyos.
Ennek oka pedig egyszerűen az, legalábbis a
nyelvpszichológia szerint, hogy semmi nem
tetszik nekünk, ami nem a miénk, hajlamosak vagyunk gúnyolódni a szomszédokon. Így
keletkezett a „tótágast áll” kifejezés is, amelyben a tót a fordítottat, rosszat jelenti. (A fiatalabbak kedvéért: az ágas a tetején kétfelé
ágazó fa, amely tart valamit, például, no hiszen: köcsögöt.) A tótágasnak nem volt semmi haszna, hiszen nem fölül, hanem alul ágazott ketté, tehát simán rá lehetett lőcsölni (ha

már a faanyagnál tartunk…) a tótokra. De
nem kell a szomszédokat sem félteni, a cseh
nyelvben több olyan szólás van, mint nálunk
cseh, és cseppet sem tüntetnek fel bennünket
jó színben. Például ha valaki szabadszájú, akkor úgy káromkodik, mint egy magyar, és ennek a melléknévnek többek között ’lusta’ és
’részeg’ jelentése is van. Meg egy meglepő is,
ugyanis a magyarokat néhol ugyanazzal a szóval említik, mint a szarvast. Ennek az az oka,
hogy a Monarchia idején gyakran előfordult,
hogy a csehek a mi fiainkkal kerültek egy alakulatba, és a névsorolvasásnál nem németül
szólaltak meg, hanem azt kiabálták, hogy jelen. Ez pedig – a csehek nagy derültségére –
szarvast jelent.
Szilágyiné Szabó Ágnes

45 éves szereztek szakmunkás bizonyítványt a III/C. osztály tagjai. Középen egykori osztályfőnökük, Makai István.

1972-ben, éppen 45 éve fejezték be a 636. számú Ipari Szakmunkásképző Iskolát a III/C.
osztály tagjai. Kárpitos, női
szabó, férfiszabó szakokon tanultak és lettek szakmunkások.
A kezdetektől ötévente találkoznak egymással, az összejöveteleket Nyesténé Kovács Ilona tartja kézben. Legutóbbi találkozásukra szokása szerint ellátogatott Makai István is, egykori osztályfőnökük, akinek ez
volt az első saját osztálya. Alig
pár évvel volt idősebb diákjainál. Földrajz-testnevelés szakos
tanárként képezte tovább magát és lett műszaki szakoktató.

Több mint negyven évet töltött
el végül a szakképzésben.
- A III/C-sek kedves lányok
és fiúk voltak, érdeklődő és
nyitott fiatalok, akik szakmájukat szerették – mondta el a
Békési Újságnak.
Az osztályközösség kialakulását némileg gátolta, hogy
sok gyakorlati foglalkozást
egymástól külön, a tanműhelyekben folytatták, de a közös
sportolás például összekovácsolta őket.
A legutóbbi találkozásukon is volt mit mondaniuk
egymásnak. Rendhagyó osztályfőnöki órán meséltek sor-

Dávid László emlékére
December 1-jén helyezték
örök nyugalomra a Rózsa temetőben Dávid Lászlót, a Szegedi Kis István Református
Gimnázium rajz-földrajz szakos tanárát, aki hosszas, türelemmel viselt betegséget követően 53 esztendősen hunyt
el. A háromgyermekes édesapa családja tagjainak vigasztalást kívánunk. Akik csak ismerték és szerették, emlékét
kegyelettel megőrzik.

Lehoczki autómosó és autókozmetika
 külső vaxos mosás
 motor- és alvázmosás
 belső takarítás
 kárpittisztítás
 polírozás – fényszóró
polírozás
 utánfutó kölcsönzés

Bejelentkezés: 20/33-44-088
30/496-54-37, 66/414-544.
Békés, Táncsics u. 29/1.
Nyitva: hétköznap 8–17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Márai és Bödőcs
a Svédasztalon
A negyvennyolcadik Irodalmi Klub elsődlegesen Márai Sándor író, költő, újságíróról szólt, őt mutatta be a klub
háziasszonya, Szilágyiné Szabó
Ágnes. Beszélt Márai Sándor
teljes életéről, beleértve fiatalságát, házasságát és utazásait,
valamint hosszú emigrációját.
1948-tól 1989-ben bekövetkezett haláláig, több mint négy
évtizeden keresztül élt emigrációban, főleg az Egyesült Államokban. Igen termékeny művész volt. Legismertebbek az
1943-tól haláláig írt és több

suk alakulásáról, személyes és
szakmai életükről. Körülbelül heten a mai napig vagy a
legutóbbi időkig a szakmában
dolgoznak/dolgoztak. Köztük
Varga Sándorné Simon Lídia,
aki férfiszabóként az országos
szakmai verseny hatodik helyezettje volt és egész életében
hű maradt a szakmájához.
A kilenc fiút és 25 lányt tömörítő osztályból a közösségük fele jött el, hogy a terített
asztalok mellett elevenítsék fel
iskolai emlékeiket, nosztalgiázzanak, és készüljenek a következő, immár ötvenéves jubileumukra. 
Sz. K.

kötetben megjelent naplóbejegyzései.
A svédasztalon helyett kapott Bödőcs Tibor humorista
is, aki az utóbbi időben szépíróként mutatkozott be. Persze
írásait a humor uralja. A klub
háziasszonya felolvasott ezekből egyet.
A következő, az év utolsó
Irodalmi Svédasztala december
13-án, szerdán 16:30-tól lesz,
amelyen kézműves foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők, valamint diákok mondanak majd verseket. 
Zs. I.

Békési programajánlatok december 5-20. között
December 6. szerda 16:30
Filmklub. Vetítendő film: Szédülés. 

Könyvtár

December 11. hétfő 16:30
Szojka Petronella: Kicsiny ékszerdoboz Békés szívében című könyvének bemutatója.
Könyvtár

Kulturális központ

December 11. hétfő 17 óra
Irodalom és határterületei. Meséről felnőtteknek. 
Civil Szervezetek Háza (Hőzső u. 4.)

December 6. szerda 17 óra
Jótékonysági Caramel koncert.
December 7. csütörtök 17 óra
Ízig-vérig Békés című könyv bemutatója és fotókiállítás-megnyitó.
Kulturális központ
December 8. péntek 17 óra
Kézműves foglalkozás: hóemberfigura-készítése.
A belépés díjtalan.
Kulturális központ
December 9. szombat 18 órától
Téli Batyus Táncház. A belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)
December 9. szombat 18 órától
Békési fiatalok határtalanul. Bor és cider est a
Paulcsik-fivérekkel. Az est háziasszonya: Veres
Nikoletta. 
Kulturális központ
December 10. vasárnap 10:30
Békési Advent sorozat. Közreműködők: D.
Nagy Bence, Katona Gyula, Hagyományőrző
Dalkör, Belencéres Néptáncegyüttes. Szeretetvendégség és kirakodóvásár.
Széchenyi tér

December 13. szerda 16:30
Irodalmi Svédasztal: kreatív karácsonyvárás.
Könyvtár
December 15. péntek 17 óra
Kézműves foglalkozás: mézeskalács sütése. A
belépés díjtalan.
Kulturális központ
December 17. vasárnap 10:30
Békési Advent sorozat. Közreműködők: Szegfű
Katalin, Simon Csaba, Teleki utcai Tagóvoda és
Tarhosi Tagóvoda. Szeretetvendégség és kirakodóvásár.
Széchenyi tér
December 18. hétfő 8-11 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Polgármesteri hivatal
December 20. szerda 17 óra
Kórusok Karácsonyi Hangversenye. A belépés
ingyenes.
Református templom

Fess Receptek is lesznek a naptáron
Rochilde
 sapka
 sál
 kesztyű
 télikabát
 téli cipő
 pulóverek
 tunikák

érkeztek!
Burgonya,
hagyma

89 Ft/kg-os
áron!

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Hagyomány Békésen, hogy az önkormányzat
minden háztartáshoz ingyenesen eljuttatja a városi falinaptárat, aminek a témája évente más és
más. Jellemzően színes képekkel, rövid szöveggel illusztrálják a településre leginkább jellemző kulturális, turisztikai, természeti vagy éppen épített értéket. A falinaptár a 2018. évben
„Békés helyi ízek” címet viseli. Különlegesség,
hogy receptkönyv is párosul a falinaptárhoz, seA Női sorsok a filmklas�szikusokban sorozatban az év
utolsó vetítése a Szédülés című alkotás lesz. Ezt az 1958ban bemutatott izgalmas
thrillert 2012-ben egy közel
ezer filmkritikust tömörítő
nemzetközi szakmai szervezet

gítségül mindazoknak, akik szeretnének tradicionális békési ételeket a menüsorba beiktatni.
Minden hónapra más és más, az évszakhoz illeszkedő recept kalauzolja majd az alkotni szerető szakácsokat. A kiadvány összeállításában a
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület és a GA-Pix Fotó működött közre. A városi falinaptárt decemberben
juttatják el a háztartásokhoz. 


Filmvetítés
a 20. század legjelentősebb alkotásának választotta. Alfred Hitchcock rendezésének
női főszereplője Kim Novak,
férfi főhőse James Steward.
A Püski Sándor Könyvtár

Filmklubja óriáskivetítővel,
nagyszerű hangzással, igazi
moziélménnyel ezúttal is ingyenesen látogatható. A vendégekre kisebb ajándék is
vár. A vetítés december 6-án,
szerdán 16:30-kor kezdődik.
A belépés díjtalan.
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Ötödik hely a felnőtt
országos bajnokságon
Fekécs Sámuel csuklósérülése miatt nem tudott elindulni a
2017. évi országos felnőtt súlyemelő bajnokságon, melyet a napokban Budapesten rendeztek meg. A Békési TE Súlyemelő
Szakosztályát hiányában az öccse, Ervin képviselte. 16 évesen állt
helyt a felnőtt mezőnyben. 93+120 =213 kg-os összetett eredménnyel a 69 kg-os súlycsoportban az ötödik helyen fejezte be a
versenyt. Edzője Balog János.

Apródok lettek az ovisok
(Folytatás az 1. oldalról)
Az egész esemény az „Arany
200” Emlékévből indult ki, a
Toldi Kupa finanszírozását is
pályázati forrásból oldották
meg.
A gyerekeket először Deákné Domonkos Julianna intézményvezető köszöntötte, bátorítva a vendégeket, hogy ezen a
délelőttön nyerjenek minél teljesebb képet az iskolában folyó diákéletről és pedagógiai
munkáról. Ezután Teleki-Szávai Krisztina, a gyulai tankerületi központ igazgatója méltatta a Hepp iskola szakmai
felkészültségét. Mint mondta,
a jó iskola ismérve, hogy egyszerre jelen van benne az értékek és hagyományok őrzéseátadása, valamint a folytonos
megújulás képessége. Kálmán
Tibor alpolgármester Dankó
Béla országgyűlési képviselő
nevében állt mikrofonhoz és
ő adta át jelképesen azokat a
sporteszközöket és játékokat,
melyet az Arany Emlékév pályázatán nyert el az iskola.

Izsó Gábor polgármester
igyekezett röviden vázolni,
hogy Arany János elbeszélő költeményének hőse, Toldi Miklós milyen kiváló lovag volt. Ilyenekké válhattak a nagycsoportos ovisok
is, akikre ezután hat állomásos játékforgatag várt. A Toldiból ismert jelenetek elevenedtek meg. Így aztán volt
– természetesen az óvodás
kisgyerekek erejéhez mért
ötletes kivitelezésben - farkas csata, lovagi torna, malomkővetés. Sőt labirintus
kihívás és mesehős kereső is
várt a gyerekekre, akik kezdeti félénkségüket hamar levetkőzve nagy élvezettel vettek részt a játékban. Aki az
összes állomást sikerrel vette, lovaggá ütötték. A vendégre ezek után még Tücsök
Peti zenés gyermekműsora és
lufihajtogató show is várt. A
napot közös ebéd koronázta
meg, melyre az összes vendég
meghívót kapott.

Szegfű Katalin

Hirdessen a Békési Újságban!
Lapunk kéthetente öt településen jelenik meg.
Hirdetése mintegy 24 ezer személyhez juthat el.
Hívjon minket! Telefon: 00 36-30/432-20-30.

Pattogott a kaucsuklabda
Horgász
szemmel
OFFSET HORGOS
PERGETÉS

Nagyon sokféle plasztik gumihalat használunk az utóbbi
időszakban és ezek jelentősen
része beszakad az akadókban.
Az akadókon és körülöttük
rejtőzködik a ragadozók többsége, illetve ez ad bújóhelyet
adnak a fehér halaknak. Nagyon nehéz elkerülni az akadókat anélkül, hogy beszakítanánk egy-két plasztik csalit.
Mindenre van azonban
gyógyír. Az akadókra ilyen
az offset vagyis bújtatott horgos csebaruskás szerelék. Ez
a remek szerelék kiküszöböli az akadókba való beakadást, így lényegesebben több
plasztik csalit tudunk megmenteni az akadók karmaiból. De mi van az akadásokkal a ragadozó halaknál, mikor rávágnak a műcsalira? A
legtöbb esetben azonnal akad
a horog, hiszen olyan vehemenciával vágnak rá a plasztik csalira, hogy egyből akad
a horog. Ez az érdekes formájú horog speciális csali felfűzést kíván. Minden csali típushoz meg ki kell választani a megfelelő horogméretet,
mert így fognak összhangban
működni.
Szekerczés Sándor

Az elmúlt hetekben is pattogtak a kaucsuklabdák Békés magasabb fokára. Valamen�megyében, a versenyeken a békésiek is vitézkedtek.
nyi ellenfelét magabiztosan,
A Békéscsabán 28. alkalommal megtartott dr. Bándi Andor asztalitenisz-emlékversenyen, amely egyben veterán
magyar bajnokság is volt, hét
ország 165 versenyzője indult.
A 40-49 éves férfiak páros versenyében a Békési TE sportolója, Sebestyén Sándor - a
mezőberényi Tóth Sándor oldalán - bronzérmes lett.
Orosházán újonc- és serdülő
ranglistaversenyt tartottak, ahol
több mint 450 feltörekvő asztaliteniszező ragadott ütőt. Az
U13-as korosztályban Balogh
Ágnes Kyra harmadik lett.
A Békés megyei B huszak
bajnokságot Békésen rendezték meg. A viadalon a férfiak
között Tarkó Áron, a Békési TE versenyzője végzett az
élen, míg a csapattársa, Sebestyén Sándor a harmadik lett.
Szintén Békés adott otthont a Molnár Sándor Emlékversenynek. A nők egyéni számában a Békési TE sportolója, Molnárné Boros Márta győzött, párosban az ugyancsak
hazai Czebe Gyula-Csepregi
Sándor duó diadalmaskodott,

míg Sebestyén István és Farkas Bence párosban (nem békési párral) mindketten bronzérmesek. Vegyespárosban harmadik lett Molnárné Boros
Márta, aki sarkadi versenyző

játszmaveszteség nélkül győzte le. Az U11-eseknél Szilágyi
Lívia bronzérmes lett, ugyanő
a 13 évesek között harmadik.
Kopányi Áron U13-ban a fiúk vigaszversenyében szintén
a harmadik helyen végzett.

Szilágyi Lívia, Kopányi Áron és Balogh Ágnes Kyra.

oldalán, és Czebe Gyula, aki
nagyszalontai asztaliteniszezővel mérettette meg magát.
Ha pedig a megyehatárokon túlra tekintünk: Szegeden a Dél-Alföld regionális
újoncbajnokságán az U13-as
korcsoportban Balogh Ágnes
Kyra állhatott a dobogó leg-

Egerben a kelet-magyarországi újonc- és serdülőbajnokságon serdülő egyéniben Balogh Ágnes Kyra a dobogó
második fokára állhatott fel.
Teljesítményével előkelő helyen kvalifikálta magát a 2017.
évi országos újonc leány TOP
24-es bajnokságra.

A Békés Drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

munkatársakat keres.
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.
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