2017. december 19.  XXV. évfolyam 25. szám  kéthetente megjelenő ingyenes közéleti folyóirat
megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

A Belencéres Néptáncegyüttes fiataljai a betlehemezés szokását elevenítették fel.

A karácsonyt megelőző négy
vasárnapon Békési Advent elnevezéssel civil szervezetek és
városi intézmények összefogásával rendeznek ünnepvárást a
város főterén, a mindenki ka-

rácsonyfája közelében. A második adventi vasárnapon a
kulturális központ, a harmadikon a városvédő egyesület hívta össze a városlakókat.
(Folytatás a 7. oldalon)

Az önkormányzati képviselőket, városvezetőket, a rendvédelmi szervek vezetőit hívták meg december 4-én a
Békési Önkormányzati Tűzoltóság éves munkájának értékelésére. Az alkalom arra is lehetőséget adott, hogy bemutassák, hogyan dolgoznak a békési tűzoltók a nemrégiben beszerzett új, nagyteljesítményű feszítő és vágó
eszközeikkel, melyekkel elavult technikájukat sikerült lecserélniük.
A laktanyában tartott nyílt
napon egy olyan történést rekonstruáltak, amikor egy baleset miatt egy személy beszorul a járműbe és őt kell szabadítani. A művelet sikeres volt,
a sérült megmenekült, míg a
bemutató résztvevői benyomást kaptak az új eszközök
szakszerű használatáról.

Később Araczki Zsolt parancsnok-helyettes rövid áttekintést adott szervezetük működéséről. A békési tűzoltóság
történetéről elmondta, hogy
az önkéntes tűztolóságot első
ízben 1883-ban említik az iratok, az első parancsnok Hencz
Antal volt.
(Folytatás a 3. oldalon)

Több mint 4000 tányér
meleg étel 2017-ben

Hétkrajcár Összefogás a szegény gyerekekért

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Évet értékeltek
a helyi tűzoltók

A remény ünnepe

Az idei évet ezúttal is nagyszabású ételosztással zárta a Hétkrajcár
Hétvégi Gyermekétkezetési Program december 16-án. A háromszáz
meghívott rászoruló gyermek asztalára az ünnep közeledtére tekintettel még bejgli is jutott. 
Cikkünket a 8. oldalon olvashatják

Ezzel az adventi hangulatú békési felvétellel kíván
a Békési Újság minden munkatársa
a tisztelt olvasóknak békés karácsonyt, és sikeres,
sok örömet rejtő új esztendőt!
Lapunk legközelebb 2018. január 16-án jelenik meg.

December 9-e nem pusztán azért emlékezetes nap a
Békési Férfi Kézilabda Klub
számára, mert aznap tartották az év utolsó hazai bajnoki mérkőzését, hanem mert
két olyan eseményre is sor került, amely a klub társadalmi
szerepvállalására irányította a
közvélemény figyelmét. Délben 210 adag meleg ételt osztottak ki rászoruló helyi családoknak és a hajléktalanszállón élőknek. Az osztásban a
klubvezetők és a csapat játékosai is szerepet vállaltak.

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Életmentő eszköz a Sportcsarnokban

Izsó Gábor, Kálmán Tibor és Polgár Zoltán a defibrillátor készülék ünnepélyes átadását követően a Sportcsarnokban.

az

Délután pedig átadták a közelmúltban megvásárolt életmentő defibrillátor készüléket, melyet a Sportcsarnokban helyeztek el.
- A klubnak évek óta célja,
hogy beszerezzünk egy életmentő készüléket és azt a városi sportcsarnokban helyezzük el. Reméljük, hogy soha
sem kerül használatba – nyilatkozta Polgár Zoltán ügyvezető, miután a defibrillátor átadta Izsó Gábor polgármesternek és a Kálmán Tibor alpolgármesternek.
S. B.

Megjelent és már kapható
Ízig-vérig Békés című kiadvány!
Az exkluzív kivitelű, keménykötéses,
192 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált könyv
Békésről: közösségeiről, jeles alakjairól,
természeti és egyéb értékeiről, hagyományairól,
turisztikájáról és gasztronómiájáról szól.
A Családért Alapítvány által kiadott kötet igazán
szép és tartalmas ajándék karácsonykor is.
Kapható:
 Cerka papírbolt
 Fakuckó játékbolt
 Püski Sándor Könyvtár  Barta kereskedés
 Civil Szervezetek Háza  Kulturális központ
 Antikvárium
 Békési Uszoda
Egy kötet ára mindössze 1580 Ft.
Ízig-vérig Békés – ott a helye az ön karácsonyfája alatt is!
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Szalagot tűztünk a GFF-esek mellére

Élő fortélyaink
BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Több mint nyolcvanan fejezik be tanulmányaikat a tanév végén a „Mezgében”.

December első szombatján,
még az adventi időszak előtt került szalag a Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium végzőseinek mellkasára, hogy a felnőtté
válás nehézségeire és szépségeire figyelmeztesse a tanulókat.
Több mint 80 diákunk vághat
neki az év végi vizsgáknak, akik
közül csaknem hatvanan érettségire készülnek (mezőgazdász,
gépész, rendvédelem és vendéglátós szakirányokon), négy
szakmában pedig szakiskolai bizonyítvánnyal szeretnénk

szárnyaikra bocsájtani a jövendő pincéreket, szociális gondozókat és -ápolókat, hegesztőket
és cukrászokat.
Izsó Gábor polgármester úr
beszédében elmondta, hogy számos településről érkeztek váro
sunkba a tanulók, és Békés befogadta őket, végzettséget szerezve pedig a megye és Magyarország hasznos polgáraivá lesznek.
Nagy József esperes úr Isten áldását kérte a végzőseinkre. A
beszédekre a tizenkettedikesek
részéről Ruzsa Tibor válaszolt,
aki a nevükben megköszönte az

iskolának és a szülőknek a szeretetet és gondoskodást: „A feltűzött szalag jelzi, hogy hamarosan véget ér számunkra a középiskolai élet, és helyünkbe lépnek
a következő évfolyamok, akikhez egy baráti jó tanácsom lenne: Tanuljatok, mert van kitől,
mókázzatok, mert van kivel!”
Az est további részében keringőket, hangszeres produkciót és osztálytáncokat láthattunk, szavalatot hallgathattunk.
A vizsgákhoz sok erőt, eredményes felkészülést kívánunk!
Szilágyiné Szabó Ágnes

Örömöt hozott a Mikulás
Idén is meglátogatta és megajándékozta a rászoruló gyerekeket a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési
szervezete és a Családért Alapítvány Mikulása. Az évek óta
megszervezett jótékonysági programban nagyszalontai és békési gyermekek kaptak ajándékcsomagot és ajándékműsort.
együtt énekelte az előadóval,
legyen szó Weöres Sándorról,
vagy mai magyar rock zenekarról. Teljes átéléssel és odaadással élte végig az előadást
minden lurkó. Ajándékot a

Fotó: GA-Pix Fotó.

Az első úti cél advent első vasárnapján Nagyszalonta volt, ahol a két békési szervezet a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium diákjaival és

is megérkezett nagy csomagjával és a kicsi markokba nyomta azt, ami ilyenkor jár. A következő nap délelőttjétől pedig
zengett a Szánthó Albert utca.
A fogyatékkal élő gyerekek régi
ismerősként üdvözölték Molnár Imre bűvészt, aki ismét tudott újat mutatni nekik: a boldog visongás, ujjongás messze
környékre jelezte e frenetikus
sikert, a boldogságot.

Hevesi Imre adott műsort a KÉSZ és a Családért Alapítvány közös mikulásünnepségén.

Sándor-Kerestély Ferenc tanárral együtt tették még teljesebbé az alkalmat Böjte Csaba gyermekotthonában. A csillogó gyermeki szemek nagy
örömmel figyelték Hevesi Imre zenész kedves humorral fűszerezett műsorát. A gyereksereg a dalok minden sorát

Békés megyeiek vittek, de ismét bebizonyosodott, hogy az
ajándékozó jött haza a megajándékozottság érzésével.
December 5-én a békési kulturális központban a város iskoláinak száz elsősére várt Hevesi Imre műsora, aki ismét kitett magáért. Aztán a Mikulás

- Egy mosolygó gyermeki arcnál nincs szebb a világon, ezért – másképpen és
megújítva – de jövőre is megszervezzük a KÉSZ és a Családért Alapítvány Mikulását
– mondta el a rendezvényről
a Békési Újságot tudósító dr.
Pálmai Tamás.

Vannak szokásaink, amit ha hanyagol az ember,
boldogabban fogja élni az életét.
1. Panaszkodás
Ez az egyik legárulkodóbb jele annak, hogy felelősségvállalás és konkrét cselekvés helyett másban keressük a hibát, és egyszerűen a körülményeink áldozatának tekintjük magunkat. Megoldás: vegyük kezünkbe a sorsunk irányítását!
2. Pletykálkodás
A leggyakrabban azért pletykálkodunk, hogy ezzel tereljük
el saját magunkról a figyelmet.
Megoldás: másokról való puszta feltételezések helyett objektív
információkat keressünk! Kibeszélés helyett mutassunk együttérzést!
3. Halogatás
A fontos dolgok halogatása szorongáshoz vezet. Megoldás: vegyünk mély lélegzetet, és tegyük, amit úgyis meg kell tenni!
4. Szüntelenül csak a munka
A hivatás az élet része, de mindenkinek szüksége
van pihenésre. Ne féljünk attól, hogy ha nem dolgozunk, nem fogják látni, hogy létezünk. Tegyük fel a
kérdést: az életem végén azt fogom jobban sajnálni, hogy nem dolgoztam még többet, vagy azt, hogy
nem töltöttem több időt a szeretteim és a barátaim
körében? Megoldás: lazítson és iktasson be heti egy
pihenőnapot, amikor csak a családdal foglalkozik!

5. Felesleges kiadások
Az időnk nagy részét olyan dolgok vásárlására
(vagy vásárlásra szükséges pénz előteremtésére)
fordítjuk, amelyek azon kívül, hogy az önérzetünket
növelik, semmi másra nem jók. Megoldás: fogadjuk
el, hogy nem a tárgyak tesznek azzá, akik vagyunk!
6. Azon aggódni, hogy mit gondolnak mások rólunk
Igaz lehet, hogy amit szerintünk mások gondolnak rólunk, azt valójában
mi gondoljuk magunkról. Megoldás: vonatkoztasson el attól,
hogy éppen mások mit is gondolnak rólunk! Ez egy csomó
mentális energiát megspórol.
7. Perfekcionizmus és önbizalomhiány
A tökéletesség bűvöletében
élni valójában állandó félelmet jelent. Ha a hiányosságokat keressük, az elménk is a negatív dolgokkal kezd el azonosulni. Megoldás: próbáljon
meg a pozitív dolgokra fókuszálni: nem kell mindent tökéletessé tenni (és nem is lehet)!
8. Rágódni a múlton, aggódni a jövőn
A félelem állandó terrort tarthat az elménkben.
Rettegünk, hogy a jövőben megismételjük a múlt
hibáit. De ha a múlt és a jövő között őrlődünk, soha
nem leszünk a jelenben. Megoldás: a múlt hibáira
úgy tekintsünk, mint bölcs oktatómesterekre, amelyek alapján okos döntéseket hozhatunk a jelenben!

Szakrendelések szünetelése
A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója, Erdélyi Imola tájékoztatása
szerint a járóbeteg szakrendeléseken a szakorvosok és a szakdolgozók szabadsága miatt
december 27-29. között a szakrendeléseken a

rendelés szünetel. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadság ideje alatt a Békés
Megyei Központi Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik. 


Bor- és ciderkóstoló fiataloknak
„Békési fiatalok határtalanul” címmel idén indult mozgalom a közösségi médiában, hogy összehozzák egymással a
távolabbi helyeken valamint a helyben élő/tanuló/dolgozó
fiatalokat. A Madzagfalvi Napokon lezajlott első személyes
találkozást követően december 9-én az első tematikus ös�szejövetelre került sor.
Paulcsik Balázs és Tamás,
továbbá Csanálosi Laura volt a
vendég, akik pár éve a bor- és
a ciderkészítésben mélyedtek
el. A cider lényegében szénszavasított almabor, melynek
fogyasztása az utóbbi években
terjedt el Magyarországon, és
elsősorban a fiatalabb generációk körében hódít. Az esten kiderült, hogy a boltokban kapható ízesített ciderekhez képest
nyugaton jobb minőségűeket
állítanak elő és ott azokat forgalmazzák. Paulcsik Balázsék
azt tűzték ki célul, hogy meghonosítanak egy hazai márkát,
amely kiváló minőségű magyar
desszertalmákból készül és így
testesebb, természetesebb ízű,
nem agyoncukrozott. Az esten
kétféle cidert lehetett kóstolni,
egy félszárazat és egy félédeset.
Utóbbit egyébként almasűrítménnyel édesítették.

- Szeretnénk a kézműves sörök forradalmához hasonló átalakulást a kézműves ciderek piacán – mondta el Paulcsik Balázs. Ő és testvére is - aki nemrég borásztechnikus végzettségét szerzett és a gyümölcsborok készítésében mélyedt el - a
hétköznapokban átlagos munkával keresik meg a kenyerüket a fővárosban. A bor- illetve
ciderkészítés számukra egyelőre

afféle hobbi, semmint komoly
vállalkozás. De a távolabbi terveik között szerepel egy helyi
üzem kialakítása, az előállítási kapacitás és a termékpaletta
bővítése. Lépésről lépésre szeretnék kiépíteni és felfejleszteni a
vállalkozást, együttműködésben
a szintén vállalkozóként dolgozó és őket mindenben támogató
szüleikkel. Termékeiket Paulcsik
Borház néven forgalmazzák.
A „Békési fiatalok határtalanul” találkozón még egy
meggybor és egy besztercei szilvából készített bor került a poharakba. Az esten a fiatal ciderés borkészítőket Veres Nikoletta
újságíró kérdezte. 
Sz. K.

Fotó: Filó Vivien.

Fotó: Serfecz Dávid.

Év végi agytakarítás

A felvételen balról jobbra Paulcsik Tamás, Paulcsik Balázs és
Csanálosi Laura.
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Ügyeletes gyógyszertár
december 16-23.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
december 23-30.
Turul Patika (Piac tér)
december 30-január 6.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
január 6-13.
Levendula Patika (Csabai u.)
január 13-20.
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
A Kossuth utca 16. szám alatt (a
volt Tüdőgondozó épületében)
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
nem érkezett jelentés.
Elhunytak
Balogh Mátyás (78 évesen, Kamut), özv. Varga Mihályné Vad
Sára Katalin (75), Szivák Mihály
(81), özv. Kiss Istvánné Ungor
Róza (88, Murony), dr. Nagy
Sándorné Budai Julianna (81),
Mester András (71), Farkas József (55), Kovács Gyula (91),
Halmosi Miklósné Furka Julianna (83), Durkó Zoltánné Békési
Erzsébet (66), Cziráné Hegedűs
Ágnes (56), özv. Tóth Istvánné
Ollári Zsuzsanna (92), Pataki Mihály (80).
Nyugodjanak békében!

békési-tem Temetkezési
szolgáltatás
Békés, Piac tér 1.

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

Évet értékeltek a helyi tűzoltók
(Folytatás az 1. oldalról)
1899-ben már hivatásos tűzoltókat foglalkoztatott a település, és ismert lehet, hogy a református templom tornyából
szemlélték a tüzeket, a tűzjelzést a félrevert harang jelentette. Önkéntes tűzoltók az évtizedek hosszú sorában szinte
mindig jelen voltak Békésen.
Szervezetükben 2008 jelentette
az újabb fordulópontot, amikor
köztestületi tűzoltóság alakult,
saját állandó híradóügyeletessel
és nyolc vonuló tűzoltóval. Aztán éppen öt éve jött létre a Békési Önkormányzati Tűzoltóság, amely jelenleg nyolc személynek teljes, egynek félállást
nyújtó munkalehetőség, de ennél fontosabb, hogy a helyieknek nagy tűzbiztonságot adó
szervezetként dolgozik.
Araczki Zsolt elmondta még, hogy idén december
1-jéig máris több riasztást kaptak, mint tavaly egész évben. A
105 riasztás közül 47 tűzesethez
kell vonulniuk. Törvényi előírás
szerint a riasztástól számított 8
percen belül kell megkezdeniük a vonulást, de a napi gyakorlat ennél lényegesen rövidebb
– mondta el a parancsnok-helyettes. Segítséget jelent a vonulásoknál a Hencz Antal Tűzoltó Önkéntes Egyesület tagsá-

Bemutatták a benzinmotoros roncsvágó működését is.

ga, akik a négy önkormányzati tűzoltó mellett az ötödik és
hatodik vonulóként segítik a
munkát.
A mindennapi munkájukban hangsúlyt kap a tűzmegelőzés, az ifjúság körében végzett szolgálatok (közösségi szolgálatot teljesíthetnek náluk, ifjúsági szakkört működtetnek,
katasztrófavédelmi és honvédelmi versenyekre készítenek
fel), bemutatókat tartanak óvodákban, iskolákban és fesztiválokon. 2017-ben négy helyszínen 26 alkalommal tartottak
gyakorlatokat, főleg magasabb
rizikófaktorú intézményekben.
104 elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt, és ellenőrzést
is kaptak a felettes hatóságtól,

keményfedeles, exkluzív kivitelű és mindössze 1580 Ft-ért
megvásárolható könyv a mai
Békést mutatja be, amelyből
elmaradhatatlan az alapot adó
múlt is, annak eredményei, értékei. Szinte hiánytalanul benne van a könyvben mind a 44
békési helyi érték, melyet eddig megneveztek.
- Ez egy lokálpatrióta

Fess
Rochilde
Tájékoztatjuk
vásárlóinkat,
hogy boltunk
december
27-én, 28-án és 29-én
is nyitva tart.

Újévi nyitás:
január 3-án.
Áldott, békés
ünnepeket
kívánunk!
Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411-023

Fotó: Gazsó János (GA-Pix Fotó).

Közel 250 fotó illusztrálja a most kiadott Ízig-vérig Békés című, máris
nagy népszerűségnek örvendő könyvet.

eket egyediség és összetéveszthetetlenné – mondta el mások
mellett a könyv szerkesztője a
december 7-i könyvbemutatón. Szegfű Katal in hozzátette, hogy az összefogásból, egy
társadalmi szerkesztőbizottság lelkes és ingyenes munkájával megszületett 192 oldalas,

Mikulás Gyurka
Pálmai
Tamás

amely kiemelkedő minősítést
adott a békési tűzoltók munkájának. Kevésbé közismert, hogy
a békési tűzoltók speciális mentésre is képesek, van közöttük
búvár és alpintechnikához értő,
sőt mentős végzettségű tűzoltó
is, és drónjukkal szintén tudnak
felszíni kutatásokat folytatni.
A jövő terveiről pedig elhangzott, esély mutatkozik a három
éve használtan beszerzett Dánfok 1. fantázianevű Mercedes
gépjárműfecskendő lecserélésére
egy fiatalabb, bár szintén használtra. Idén egyébként egy Suzuki személygépkocsival gazdagodott a tűzoltóság, melyet
Izsó Gábor polgármester adományozott a szervezetnek.
Szegfű Katalin

Rólunk, békésiekről szól
az újonnan kiadott könyv
- Az Ízig-vérig Békés című könyv rólunk, békésiekről
szól. Arról, hogy kik vagyunk,
hol élünk, hogyan élünk, milyen természeti környezet, milyen épületek vesznek körül,
milyen közösségek tagjaiként
éljünk mindennapjainkkal,
kik azok, akikre büszkék lehetünk, mik a hagyományaink.
Hogy mi tesz minket, békési-

Jegyzet

Fotó: virág istván.

Közérdekű információk
Gyógyszertári
ügyeleti rend

szemléletű kiadvány. Nem
rossz értelemben nosztalgiázik, hanem progresszív, előremutató. Adni akar. Öntudatot, városszeretet érzést és
ehhez muníciót. Számba veszi az értékeket és ezzel rámutat, hogy értékesek vagyunk.
Egyenként és közösségként

is. Senkinél sem alábbvalóak
vagy bármilyen értelemben
rosszabbak. Vannak, amikre
és akikre büszkék lehetünk –
hangzott még el.
Az ünnepi műsorban a Bereczki-Lázár Anita, az Alapfokú Művészeti Iskola tanára és
Hagymási Réka hegedűs növendék, valamint békési dalcsokrával az idén negyvenéves
Békési Hagyományőrző Dalkör lépett fel.
A Kecskeméti Gábor Kulturális Központban megtartott könyvbemutató egyben
kiállításmegnyitó is volt. Gazsó Jánosnak, a Békési Fotós Klub egyik vezetőjének
szintén Ízig-vérig című tárlata nyílt meg. Gazsó János
és Apáti-Nagy Lajos fotói teszik még értékesebbé a most
kiadott könyvet. Közel 250
fényképfelvétel található a kiadványban, amely egyébként
1400 példányban jelent meg
a Családért Alapítvány kiadásában. Már megvásárolható a
Cerka papírboltban, a Fakuckó játékboltban, a Barta kereskedésben, a könyvtárban,
az antikváriumban, az uszodában, a kulturális központban és a Civil Szervezetek Házában.

Elsőként a békéscsabai
evangélikus gimnázium két
kisbusznyi felsősei érkeztek
meg a szentmiséről az ebédlőbe, ahol a békési KÉSZ
kis csapata már felkészülve
várakozott, felpakolva a régi párja, a Családért Alapítvány és Barkászné Brezina
Beáta
elmaradhatatlan
ajándékaival is. Az iskolások
évek óta jönnek mikulásozni Nagyszalontára, hoznak
ajándékot, együtt ebédelnek
a helyiekkel és estig maradnak játszóházazni, énekelni. Mondta is nejem, le a
kalappal a gyerekek előtt,
hogy felvállalják ezt az első advent vasárnapi fárasztó kiruccanást Böjte atya
nagyszalontai házaiba, ahol
közel száz gyerek lelt igazi
otthonra. Igen, mondtam,
valóban így van, de ehhez
kell egy Sándor-Kerestély
Ferenc tanár úr is. S, hogy
igazam van, azt az a vastaps
igazolta, amellyel a névnapja alkalmából jutalmazták
Ferit a lurkók Hevesi Imre
felhívására. Most is fülembe
cseng az a - kicsit a gyengédséget szégyenlő, de hál’
Istennek le nem vetkőzhető - székely szeretet, ahogy
a lányokhoz szólt: angyalkáim. Mert Feri székelyfarcádi,
a békési KÉSZ titkára és a
gimnázium tanára. Ő a kapocs az iskola és a KÉSZ
között. A Családért Alapítvány pedig a Szent Adalbert-díjas Barkász Sándor
békési vállalkozó óriási lelkének lakóháza. Innen ered
sok-sok jó, ami Békésen
történik. Aztán Hevesi Imi
„bácsi”, ki nem restelli egy
szál gitárjával végigcaplatni az Alföldet, hogy örömet
okozzon. Ő a másik igaz
ember, kinek „váltott tagokkal” megerősödött zenekara és kórusa lelkes és boldog, önfeledt kísérője volt a
kedves humorral fűszerezett
előadásnak. Az egész teremre ráláttam, s az átszellemült arcocskák mellett
teljes átéléssel és odaadással élte végig az előadást
Köveskúti Péter békéscsabai igazgató úrtól a helyi
gyerekfelügyelőkig minden
felnőtt is. Magam csak nyeltem folyamatosan, torokba
szorult galuskáktól enyhén
sós valamiig mindent, de a
pontot az i-re az igazgató

úr tette fel, mikor odasúgta
a végén: ma ismét ajándékot kaptunk. Igen, így van,
kedves direktor úr. Vittünk
mikuláscsomagot jó szívvel,
szeretetet, de amit ott, tőlük kaptunk, az sokkal több
volt ennél. Persze, végül a
Mikulás is eljött, ám e momentumnak előjátéka volt.
Még az elején, mikor helyüket keresték a gyerekek, egy
töpörtyűnyi, seprű szempillájú, huncut szemű kislurkónak nem jutott hely. Álldogált békésen, odasimulva
egy már ülő nagyobb társához. Gyors elhatározással
felkaptam és magam elé ültettem az asztalra. Királyi
helye lett így, boldogan és
büszkén sütkérezett a hirtelen támadt figyelem középpontjában. Majd csengőt is
kapott és lelkesen rázta is,
míg birtokában volt a szerszám. Időnként hátranézett
rám, meg a mellettem ülő
Csuta Gyurkára, ki rengeteg elismerése ellenére, szívesen és szó nélkül beül az
autóba, ha jót kell tenni.
Kacsintottam a kis kópénak
párszor, de ő inkább Gyuri szakállát nézte. Aztán
megjött a Mikulás, fehér
szőrzettel felvértezve. Norbi - mert közben kiderült
a legényke neve - ránézett,
s így szólt: ez nem az igazi
Mikulás bácsi, ez egy raboló bácsi! Hát, ebben volt valami igazság, kicsit olyan álarcszerűvé sikeredett a Mikulás szereléke. Aztán a komácskám újból hátranézett
Csuta művész uramra, főleg
becses, saját nevelésű, eredeti pofaszőrzetére, rám kacsintott egy betyárosat s kijelentett: ő az igazi Mikulás.
Ebben maradtunk volna, de
közben kiderült, hogy a „raboló” Mikulásnál vannak az
ajándékok, így kiskomám is
beállt végül a sorba, hisz a
csoki az csoki, bárki adja is.
Pár napja ismét ott jártunk. Nagyszalonta utcáján csukoréknyi gyerek ugrott Feri nyakába nagynagy szeretettel. Az otthonba lépve pedig Norbika kinyújtott karral rohant felém, vegyem ölbe. Ám, mikor Gyurka is belépett, faképnél hagyott és Mikulás
bácsi felkiáltással rohant a
karjaiba. Hát „csak” en�nyi történt tulajdonképpen.
Megtudtuk, hogy a Mikulás
keresztneve Gyurka, és ismételten rájöttünk, a szeretet valóban határtalan, öngerjesztő és kétirányú: csak
akkor kapok belőle, ha adok
is, de akkor végtelen men�nyiséget akár.
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Karácsony elé…
Gondolkodom így az ünnepek előtt, hogy vajon értem-e igazán, mit is ünnepel a keresztény világ. Várakozva, ünneplőbe öltözve, e sorokat írva is azon kapom magam, hogy elkalandoznak
gondolataim és az ajándéklistámra gondolok. Mi lenne alkalmas a
szeretteim számára, ami valamilyen módon kifejezi, mit is érzem
irántuk. A napkeleti bölcsek jutnak az eszembe. A messze földről érkező vándorok felajánlották legdrágább értékeiket is, kifejezték hálájukat és hódolatukat Istennek, bár egy újszülött kisfiú
előtt térdeltek. Valamit mégis mintha megértettek volna abból
az ajándékból, amit Isten adott a világ számára ebben a kisdedben. Számukra nem az ajándékuk értéke volt fontos, hanem hogy
ők mit, pontosabban kit kaptak. Őt, akit a csillag mutatott meg,
ahogy az igében olvasták. Ő volt a legnagyobb, Ő volt az igazi ajándék. Nemcsak nekik, hanem az egész világnak a számára.
Bárcsak ezen a karácsonyon minden ajándékunk rámutathatna az Igazi Ajándékra! Bárcsak ne tenne hálátlanná és nagyravágyóvá mindaz, amit adunk és kapunk! Bárcsak ez a karácsony felismertetné velünk, ki a világ Világossága és Reménysége! Hogy az ajándékaink mellett ki is az igazi ajándékozó. Hiszen egy király, a világmindenség teremtője született közénk,
vált emberré, hozzánk hasonlóvá, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.
Békés város minden lakója számára kívánok áldott ünnepeket
és boldog új esztendőt! Istentől nyert békességet és nyugalmat,
valódi reménységet, minden polgár és család számára.
Balog Tibor, lelkipásztor

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.

A nemzeti konzultáció adatai alapján a résztvevők elsöprő többsége nemet mondott a Soros-tervre - mondta a
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Tuzson
Bence emlékeztetett, a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció volt a legsikeresebb Magyarország történetében, azon
ugyanis több mint 2,3 millió választó vett részt, az ívek
több mint 99 %-a volt érvényes. Csaknem minden válaszoló nemet mondott arra, hogy a Soros-terv részeként évente
egymillió bevándorlót telepítsenek Európába. Arra is, hogy
Magyarországon lebontsák a határvédelmi kerítést, a kontinensre érkezőket és a már itt tartózkodókat pedig állandó betelepítési kvóta alapján szétosszák a tagállamok között. „A magyarok tehát nem akarnak bevándorlást, és nem
akarnak bevándorló országgá válni.” Nemet mondtak arra
is, hogy bevándorlónként 9 millió Ft-ot fizessen az állam
és, hogy a bevándorlók bizonyos esetben enyhébb büntetést
kapjanak. Arra is, hogy Magyarország nyelve és kultúrája
háttérbe szoruljon és, hogy büntetést kelljen fizetnie azoknak az országoknak, amelyek elutasítják a „Soros-tervet”.
„A magyar kormány azért fog küzdeni, hogy Európában és
Magyarországon is a magyar emberek álláspontja érvényesüljön, hogy ne valósulhasson meg a Soros-terv”.

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

Negyvenegy végzős diák fejezi be a tanévben gimnáziumi tanulmányait a Szegedi
Kis István Református Gimnáziumban. Nekik tűzték fel
a gombot a december 8-án
tartott gombavató ünnepségen. A végzős osztályfőnökök, Kovácsné Lipcsei Andrea
(12. A), Bagita Attila (12. B)
koordinálásának, gondoskodó odafigyelésének köszönhetően színvonalas ünnepséget
láthatott a népes publikum.
A hagyományos bécsi keringők mellett a végzős osztályok
tanulói osztálytáncok keretében bemutatták „tánctudásukat”, amellyel mosolyt csaltak
a közönség arcára. A gombavatón a végzős diákok elbúcsúztak szüleiktől, tanáraik-

Fotó: GA-Pix Fotó.

Csendesül... Gombavató ünnepség a gimnáziumban

A záróénekben valamennyi végzős színpadra állt.

tól, megköszönve nekik áldozatos munkájukat egy-egy szál
virággal. A gombavató ün-

nepség legmeghatóbb pillanata volt, amikor a 12. B osztály
tanulói búcsút vettek osztály-

Lehet nádat égetni
a téli hónapokban is
Lakossági igény, hogy a téli időszakban is engedélyezett legyen a szabadtéri égetés, elsősorban a levágott,
nem lábon álló nád elégetésének lehetőségével. Koráb-

ban a decemberi és a januári hónapokban tiltott volt
az égetés, ezért eleget téve a
lakosok kérésének az önkormányzat nemrég kiterjesztette a lehetőséget. A ren-

delet értelmében az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetése szeptember 15. és március 31. közötti időszakban,
naponta 9-16 óra között engedélyezett. 


főnöküktől, Dávid László tanár úrtól, akitől a búcsú sajnos
örökre szólt.

Gyomaiak
loptak ékszert
December 14-én hajnalban két gyomaendrődi férfi betört a békési ékszerboltba. A városban éjszakai
szolgálatot ellátó rendőrjárőrök a lopás egyik gyanúsítottját, a motorral menekülni próbáló 50 éves J. Józsefet még a helyszínen elfogták. Társa, a 49 éves N.
László elmenekült, őt pár
órával később fogták el a
rendőrök Gyomaendrődön.
A Békési Rendőrkapitányság mindkét gyomaendrődi
férfit lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vette. Az ellopott ékszereket a rendőrség hiánytalanul lefoglalta és a nyomozók
átadják az ékszerbolt tulajdonosának.

Rendőrségi
hírek
 A Békési Rendőrkapitány-

ság rendőrjárőrei december
3-án a Rákóczi utcában elfogtak egy férfit. A 23 éves békési K. Norbert ellen a Gyulai
Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot, mert a bíróság garázdaság miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélte.
A férfit a rendőrség őrizetbe
vette. Elfogásakor a rendőrök
kábítószergyanús anyagot találtak nála, ezért kábítószer
birtoklása vétség gyanúja miatt újabb büntetőeljárás indult ellene.
 December 1-jén a Szélső ut-

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

ca és a Kőrösi Csoma Sándor
utca kereszteződésében a reggeli órákban összeütközött egy
személyautó és egy kerékpáros.
A balesetben a biciklis férfi súlyosan megsérült.

5

2017. december 19.

Békési sorsok, békési arcok

Telitalálat ez a szerelem
Beszélgetőtársam a 42 éves Farkas Nándor. A magas, jóképű fiatalembert biztosan sokan ismerik korábbi munkahelyéről, de azt az oldalát, amit most szeretnék bemutatni
önöknek, még csak kevesen. Hogy kerül a csizma az asztalra? Mire utal a cím? Kiderül a következő beszélgetésből.
- A paletta elég széles. Török, asszír, szkita, kínai, tatár,
hun, avar, és természetesen
magyar típusú íj kerül ki a kezem alól. Állandó mintakészletem ötvenfélét tartalmaz,

de rendelésre bármilyen egyéni elképzelésnek eleget tudok
tenni. A természetes alapanyagú íjak elkészüléséhez kell egy
fél év is, míg a lamináltak már
egy hónap alatt készen vannak
és lényegesen olcsóbbak is.
- Hogyan találnak meg a
megrendelők?
- A közösségi oldalakon vagyok megtalálható, de egyegy verseny is reklám nekem,

vemhez. Másrészt így a külföldieknek is mond valamit, ami
a piac kitágítását jelenti számomra. Németországba rendszeresen dolgozok.
- Íjászkodsz is vagy csak készíted az íjakat?
- Régebben rendszeresen
versenyeztem, nem is rossz
eredménnyel. A legbüszkébb
a 2009-es Békés Kupára vagyok. Mostanában már csak

amatőr felvétel.

- Hogyan lettél íjkészítő vállalkozó?
- 2006-ban költöztem Békésre, és a következő évben,
egy ópusztaszeri kiruccanás
alkalmával a forgatagban beleütköztem az íjászati bemutatóba. Kipróbáltam, megtetszett, és lassan „szerelem” lett
belőle. Elkezdtem íjászkodni,
és eleinte csak magamnak íjakat készíteni. Aztán a dolog
kinőtte magát és már másoknak is készítettem íjat természetes alapanyagokból, először még csak másodállasban, de idéntől már vállalkozóként.
- Honnan tudod beszerezni a természetes alapanyagokat?
- Nem olyan bonyolult,
mint gondolnánk. A szarut
vágóhídakról, a szarvasínt vadászoktól, vadfeldolgozóktól, a
nyersbőrt szűcsöktől, a halbőrt
pedig pecásoktól veszem meg.
Készítek laminált íjakat is kérésre, amihez a ragasztót és az
üvegszálas lemezt Németországból szerzem be.
- Milyen típusú íjakat készítesz?

hiszen ügyfeleim íjaimmal jó
eredményeket érnek el. Csak
egyet említenék példaként,
Víg József Európa-bajnokságot
nyert az általam készített íjjal.
- A vállalkozásod neve
Jackal Archery. Honnét ez a
különös név?
- Jackal, annyit tesz sakál.
Az aranysakált pedig emlegetik nádifarkasként, toportyánként is. Így kapcsolódik a ne-

ritkán indulok és inkább a középmezőnyben végzek. De a
fiamat is sikerült „megfertőznöm”, ő is íjászkodik egészen
pici kora óta. Az idén már versenyzett is és mindig felállhatott a dobogóra. Már a pici lányom is próbálgatja. Sajnos
a történelmi íjászatnak nincs
igazi megbecsülése Magyarországon. A szövetség szeretné
elérni, hogy nemzeti sporttá
nyilvánítsák az íjászatot. Jövőre Gyulán rendezik meg a történelmi és távlövési világbajnokságot, és most arra készülök gőzerővel. Szeretném, hogy
az íjaim jelen legyenek e jeles
eseményen.
- Mit mondanál magadról?
- Büszke családapa vagyok.
A feleségem, Domokos Katalin fodrász. Két gyermekünk
van: Nándor 6 éves és Erika,
aki 2 éves. Munkamániás vagyok. Kora reggel kimegyek a
„műhelyembe”, hogy csak késő este kerüljek elő. Számomra az íjkészítés nem munka,
inkább egy nagy szerelem.
Ha mégsem jön be az íjkészítés, mint vállalkozás, hiszen ez
is gazdaságfüggő, akkor sincs
baj, legfeljebb visszamegyek az
eredeti szakmámba, és szobafestőként vállalkozom tovább.
Gugé
Az új év első beszélgetőtársa
Barta István Zoltán lesz.

Forró vizes lábastól az inhalátorig
Egy fazék kamillatea fölé hajolni, gőzét belélegezni, miközben a
fejet törölköző fedi? Sokak számára ismerős a köhögés csillapításának, az orrdugulás mérséklésének, az ingerelt nyálkahártya
megnyugtatásának ez a régi módja. Ez egy hatékony, költségtakarékos megoldás, de gyerekeknél magában hordozza a forrázás veszélyét!
Aki biztonságos inhalálásra vágyik, vásárolhat speciálisan erre
a célra szolgáló készüléket, ami célzottan a felső légutak nyálkahártyáit nedvesítve hoz enyhülést a náthás, influenzás panaszokra vagy az arcüreg- és homloküreg-gyulladás tüneteire.
Ezek a készülékek sóoldatokkal, gyógynövényes kivonatokkal
(pl. kamilla) vagy illóolajokkal (pl. eukaliptuszolaj, fenyőolaj) kevert vízzel is működnek.
Vannak még kifinomultabb technológiával működő eszközök,
melyek a tüdő legmélyebben fekvő szegleteibe is eljuttatják az
aprócska gyógyszeres cseppeket, amire például asztma vagy
egyéb tüdőbetegségek kezelése esetén van szükség. Ebben az
esetben a porlasztott folyadékcseppek mérete csak mikroszkopikus méretű, így képesek az alsó légutakba is eljutni. A kompresszoros párásító készülék segítségével elérhető, hogy a kívánt
méretű (gyógyszeres) cseppecskék álljanak rendelkezésre, és
belélegzéssel azok a terápiás hatás helyére jussanak.
Köszönöm egész éves támogatásukat!
Karácsonyillatú jó egészséget kívánok!
Dr. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész

Környezeti nevelés
pályázati forrásból

Negyedszázados a mozgáskorlátozott
egyesület helyi csoportja
1992-ben, éppen 25 éve alapították meg a Békés Megyei
Mozgáskorlátozottak Egyesületének békési helyi csoportját. A jubileumi taggyűlésen felidézték ennek történetét
és köszöntötték azokat, akik legalább 20 éve folyamatosan
tagjai a csoportnak.
félfogadást, ahol tanácsokat
adnak a mozgáskorlátozot-

A szerző felvétele.

Laukó András elnök ismertette, hogy jelenleg 380 főt
számlál a közösségük, amely
„fénykorában”, a kilencvenes
évek derekán még jóval nagyobb taglétszámú volt, de
később a környékbeli települések megalapították önálló csoportjaikat és kiléptek a
békésiek égisze alól. Továbbá
sajnos sokan elhunytak időközben, és olyanok is vannak
szép számmal, akik a kedvezmények megszerzése után
nem tartották fenn a kapcsolatot velük. A jelen munkájáról elhangzott, hogy a vezetőség minden kedden és pénteken a polgármesteri hivatal
egyik helyiségében tart ügy-

taknak járó támogatásokról,
az állami ügyintézés módjáról. A csoport összetartó közösségként is működik, részt
vesznek környékbeli települések falunapjain, azon főzőversenyein, felköszöntik egymást
és gyógyfürdőbe is minden

Sávolt György (balról) adott el elismerő emléklapot Laukó András elnöknek a mozgáskorlátozottak negyedszázados jubileumán.

évben elmennek. Bevételeik
nagy részét az önkormányzattól kapott támogatás és a tagdíjak teszik ki, de jónéhány
nehéz sorsú sorstársuk tagdíjmentességet élvez.
Az ünnepségen emléklapokat adtak át azoknak, akik az
utóbbi két-két és fél évtizedben végig kitartottak a csoporttagság mellett. A Békés
Megyei
Mozgáskorlátozottak Egyesülete képviseletében
Sávolt György pedig szintén
emléklappal ismerte el Laukó András munkáját, aki 25
éve vezeti a békési csoportot,
de a mozgáskorlátozott mozgalomban még régebben, már
1980 óta részt vesz. A tagokra
ezután meglepetés is várt: az
önkormányzat támogatásával
sertéspörkölt ebédre hívták
meg őket és meggyújtották a
„születésnapi” tortát is. 
Szegfű Katalin

Virágültetés gyerekekkel. Fontos, hogy mielőbb megtanítsuk a jövő
generációinak a környezet iránti féltés és óvás gondolatát.

A Békési Civil Közösségek
Fejlődéséért Egyesület MIZU
(Mondj Igent Zöld Utókor)
pályázata a dm drogerie markt
Magyarország
„Jótettekkel
egy jobb világért” pályázatán támogatásban részesült. A
pályázat célja, hogy a gyerekek váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti
károk megelőzésére törekvés
váljon meghatározóvá. Továbbá az elméletben megszerzett
tudás gyakorlatba való átülte-

tése, tapasztalatok szerzése is
cél volt. Az egyesület képviselői két iskolában és két óvodában a gyerekekkel együtt
ültettek virágokat különleges virágládákba, telepítettek
ehető sövényt és foglalkozásokat tartottak a környezetvédelemmel, újrahasznosítással és
környezettudatos életmóddal
kapcsolatban. A foglalkozások során a résztvevő gyerekek
hulladékanyagokat újrahasznosítva készítettek madáretetőt, virágkaspókat, pörgettyűt
és többféle dísztárgyat.


A Békési Újságra 2018-ban
is számíthat!
Az új évben az első lapszámunk január 16-án fog megjelenni.
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Ingatlan 2 millió forintig
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.
Üres közművesített telek eladó a Bocskai
u. 16. szám alatt. Irányár: 3,2 millió Ft. Érd.:
70/255-36-43.
Telekáron, ár alatt eladó a Hőzső u. 3.
szám alatti ház. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
20/93-51-683.
Összkomfortos különálló társasház a belvárosban gyermektelen dolgozó nőnek eladó 4,5 millió Ft-ért. 30/213-83-73.
Ingatlan 5-7 millió Ft között
Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos
ház eladó. Alsóépületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82.
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.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló
háromszobás nagykertes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/320-95-25.
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.
100 m2-es, kétszobás ház eladó a Csap utcában 8,2 millió Ft-ért. Érd.: 66/630-599,
este.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es
telken háromszobás ház sok melléképülettel eladó 8,5 millió Ft-ért. 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
telekkel eladó 9 millió Ft-ért. Jószágtartásra kiválóan alkalmas. Tel.: 30/293-27-51.
2,5 szobás, II. emeleti, felújított lakás az
OTP fölött eladó. Irányár: 9,2 millió Ft. Tel.:
20/344-89-36.

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!

Társkeresés
50 éves elvált férfi keresi a párját. Érd.:
20/27-450-60.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét kedvelő, 24 éves békési fiatalember társat keres. 70/268-68-15.

Ingatlan 10 millió Ft fölött
Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyosós kockaház nagy portán, melléképületekkel eladó a Bocskai utcában. Irányár:
11,5 millió Ft. Tel.: 70/77-44-751.
Háromszobás kockaház eladó a Bocskai
u. 40. szám alatt 12,9 millió Ft-ért. Nagy
udvar, gyümölcsös, gazdasági épület. Érd.:
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
Káros szenvedélytől mentes, dolgozó nőnek összkomfortos albérlet kiadó kertes
házban. Érd.: 30/887-82-37.

Kert, szántóföld
Malomasszonykertben belterület mellett
488 m2-es zártkert eladó. Víz, szennyvíz,
villany beköthető. Érd.: 30/49-83-303.
Csatárkertben, az Élővíz-csatorna és kövesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Rosszerdőn gyümölcsöskert kőházzal eladó. Érd.: 66/634-372, este.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, ebből 400 m2 bekerített gyümölcsös. Érd.:
70/379-14-53.

Jármű, alkatrész
Simsont vennék bontásra, maximum 20
ezer Ft-ért. Tel.: 20/495-21-73.
Eladó 5 db téli gumi olcsón felnire szerelve (175x70x13), 2 db 12V 45-55 AH akku.
70/306-31-52.
1982-es kiadású piros 350-es Jawa motorkerékpár eladó. Tel.: 30/293-27-51.
Garázsban tartott 1983-as Trabant 601
Speciál eladó. Érd.: 66/630-599, este.

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. 06-30/99300-48.
Hűtők, fagyasztók, kombinált hűtők javítása. Szívós Ferenc. 003670/311-99-07.

Munkát keres, ajánl
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tulajdonos gépkocsijával besegít vezetésbe,
ügyintézésbe. Tel.: 30/269-04-17.

Állat
Mangalicahízó eladó (180 kg-os, fehér).
30/266-43-62.
Hízó és választási malac eladó. 30/27795-43.
Február eleji vágásra keresek 2 db kb. 200
kg-os húsjellegű hízót. Ha szükséges, előleget fizetek. Tel.: 66/414-007, este.
Pecsenye liba, kacsa, némakacsa, gyöngyös, nyúl eladó. Konyhakészen is. Raktár
u. 24. 70/881-93-00.
Nyulak eladók, cserélhetők. Tel.: 30/6752-575.

ingyenes apróhirdetés!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:

Egyéb
Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füstölnivaló fűrészpor, keményfa oszlop,
karó, deszka. Tel.: 20/396-66-42.
Kisbálás gyepszéna eladó. 30/277-95-43.
Egészséges gyümölcsderekat veszek
1 méter fölött (dió, cseresznye, körte,
meggy, alma, szilva). 30/740-97-24.
Eladó: rekamié, szekrény, rotakapa, hegesztő, vezetékes gáztűzhely, tévéasztal,
táskavarrógép, morzsoló, keményfa hálóbútor, ágyneműtartó, szőnyegek. Tel.:
66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódásüveg, női bundák, 37-38-as munkásbakancs, rekamié, ülőgarnitúra, szobafenyő,
jukkapálma. Érd.: 30/905-49-14.
Eladó: négyszemélyes ebédlőasztal, 2 db
támlásszék. Érd.: 66/413-771.
Rácsos gyerekágy eladó 0-4 éves korig.
20/463-25-33.
2 db új vasutas bunda eladó. 20/585-8261.
70 éves lámpagyári légpuska eladó 7 ezer
Ft-ért. Tel.: 20/495-21-73.
Gázpalack, gallydaráló, jó állapotú gumikerekű talicska eladó. 70/235-04-82.
Megvételre keresek 50 liternyi sárgabarack
cefrét. 70/306-31-52.
Eladó: franciaágy, fehér fürdőszobai tükrös szekrény, WC-kagyló ülőkével, ebédlőasztal, dohányzóasztal, Erzsébet asztal,
Lucznik lábbal hajtós varrógép, 2 m-es
jukkapálma. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: zöld konyhaszekrény, gázfőző, mosógép, centrifuga, gázpalack, 28-as női
kerékpár, régi bolti mérlegek, régi forrasztólámpa, régi vastag mélytányérok, gumikerekű tolókocsi, régi rádiók, régi boros és
pálinkás készletek, réztárgyak, gobelinhímzés. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
220-as hegesztőtrafó, japán táskapermetező pisztollyal együtt eladó. Érd.: 30/26904-17.
Új légpuska olcsón eladó. Tel.: 30/51319-56.
FÉG F-8 konvektor eladó parapet nélkül.
Szállítás megoldható. Érd.: 30/345-89-12,
20/774-66-86.
Eladó 190 db Magyar Horgász című újság.
Ára: 2000 Ft. Tel.: 30/65-52-515.
Gyulán eladó: kovácssatu, kerítéselemek.
Tel.: 30/648-39-12.

Berill

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.

Maximális terjedelem 15 szó.

szeretettel Várjuk ügyfeleinket!

Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036
Leadási és beküldési határidő: 2018. január 9. kedd 12 óra

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


Tisztelt olvasó!

Tisztelettel értesítem önöket, hogy a Fakuckó játékbolt
2017. december 31-ével bezár. Megköszönöm a sokéves jó kapcsolatot. Gyermek vendégeimnek a szeretetét, vásárlóimnak a baráti együttműködést. Az intézményekkel kialakított közvetlen barátságot. Azoknak
az intézményvezetőknek külön is, akik az utolsókig kitartottak és vásárlóim maradtak.

Kívánok mindenkinek
áldott, békés ünnepet
és nagyon boldog
új esztendőt!
Köszönettel: Juhos Balázsné Kati néni, Szűcsné Molnár Katalin

Könyv jelent meg
az ortodox templomról

Ékszer
és Zálogház

CERKA papírbolt (Piac tér)

Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

Hozza magával ezt a kupont,
amivel részt vehet egy
INGYENES hallásvizsgálaton,
vagy a már meglévő hallókészülékét
INGYENESEN átvizsgáljuk, tisztítjuk!



Tisztelt olvasóink!
Lapunkban KIZÁRÓLAG olyan
ingatlanhirdetéseket teszünk
közé, amelyben FELTÜNTETIK
AZ INGATLAN IRÁNYÁRÁT is.
Megértésüket köszönjük.

Borosgyáni részen kertes ház eladó.
Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 70/335-94-46,
70/520-57-31.
Ady 10-ben I. emeleti, 70 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.:
70/633-82-53.

MEGHÍVÓ

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

Fotó: Kovács Attila.

Ingatlan

Apróhirdetések



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

Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, nőiférfi hosszú bőrkabátok, fényképezőgép.
Tel.: 30/272-43-50.
Újszerű, kétszer használt rácsos gyermekágy kókuszmatraccal, katicás sárga
rácsvédővel eladó. Tel.: 70/61-51-322.
Szobapáfrány és kaktuszok eladók. Deák
F. u. 39. Tel.: 66/416-144.
Eladó: gáztűzhely, gázpalack, gázégő,
láncfűrész, villanymotor, Ford Fiesta 1300,
villany fúrógép. Tel.: 30/579-33-39.
22 kg-os alu gázpalack eladó. 70/30631-52.
Zanussi háromfiókos fagyasztószekrény
eladó. Érd.: 30/35-39-534.
Százéves szövőszék eladó. Érd.: 70/33594-46.
Jó minőségű dióbél eladó, 1600 Ft/kg.
Érd.: 30/42-86-155.
Ezüst- és lucfenyő eladó. Hőzső u. 49.
Tel.: 70/387-11-31.
Eladó: ruhásszekrény, konyhaszekrény,
gáztűzhely, hegesztő, gyermekheverő,
kanapéágy, laptop, újszerű telefon, 26os kerékpár, videokazetták, Samsung
videolejátszó. Haszonállatra cserélhető.
Tel.: 70/216-37-03, 30/887-82-37.
24-es sebességváltós fiú kerékpár szép
állapotban eladó. Tel.: 30/48-44-973.
Jó állapotú íróasztal eladó. Tel.: 70/25093-65.
Eladó: mosogatószekrény, 3x3-as halászháló, kimaradt új csempelapok. Kézikocsira, gázpalackra cserélhetők. Érd.:
30/43-42-297.
Szőlőpálinka eladó. Tel.: 30/907-40-66.
Kézimunkafonalak (gobelinhímzéshez is)
eladók. Fikusz és jukkapálma eladó. Érd.:
66/630-599, este.
Elektromos, széphangzású orgona + zongora eladó áron alul, 70 ezer Ft-ért. Sertésre cserélhető. Tel.: 70/216-37-03,
30/887-82-37.
50 l-es üvegballon, japán permetező, háti
motoros permetező, Thomas vízszivattyú
eladó. Érd.: 70/379-14-53.
50 mázsa takarmányrépa eladó. 70/23880-20.
Új 140x200 cm-es pehelypaplan eladó.
Tel.: 30/563-01-30.
26-os és 28-as női kerékpár eladó. Érd.:
66/630-599, este.
Eladók: vas raklapok, akác fűrészelt deszka, műanyag 10-es rekeszek. Érd.: 70/37914-53.
Eladók: fapolcok, gázkonvektor, téli
teliajtó, zuhanykabin tálcával, sokféle ruhanemű olcsón, üzenetrögzítős telefon.
Tel.: 70/216-37-03, 30/887-82-37.
Eladó: fűrészek, új vízszűrő, munkaasztal
székkel, katonaláda, új szánkó, szétszedhető műfenyő, műanyag bödönök, nagy
dúsdaráló, üzenetrögzítős telefon. Tel.:
30/272-43-50.



Tisztelt Olvasóink!

A szerző dedikálta is a könyvét.

December 11-én Szojka
Petronella néprajzos muzeológus „Kicsi ékszerdoboz Békés szívében – A békési ortodox (görögkeleti) egyházközség története” című könyvének bemutatójára került sor
városunk könyvtárában.
Könyvét a szerző maga mutatta egy virtuális séta során.
Egyebek mellett szólt az ortodox vallásúak térségünkbe való betelepüléséről, az ortodox (görögkeleti) egyházközség történetéről, papjairól, de legfőképpen templomuk építésének körülményeiről, a templom szerkezeti felépítéséről, a templomtoronyban található négy harangról,
a templombelsőben elhelyezkedő ikonosztázionról vagy
más néven ikonfalról, amely

– mint monda – olyan, mint
egy kis ékszerdoboz.
Petronella ezzel zárja a tanulmányát: „Remélem, hogy
aki kezébe vette és beleolvasott
ebbe a könyvbe, az nemcsak
megismerte, esetleg bővítette
eddig is meglévő tudását egy
sokszínű nemzetiségből álló
egyházközség történetéről, hanem ráébred arra is, hogy tudtunkon kívül milyen kincsek
vannak mellettünk, amit meg
kell őriznünk az utókornak,
hogy unokáink is láthassák, és
csodálhassák. Még akkor is, ha
a kicsiny ékszerdobozba csak
néhanapján nyerhetünk betekintést.”
A könyvet – amely a Békési Téka 55. számú kiadványa –
januártól lehet majd megvásárolni a Galériában.
Zs. I.
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Caramel is fellépett
a jótékonysági koncerten

Kétszázötven látogatója volt a pünkösdi egyház cigánymissziója jótékonysági koncertjének.

továbbá Surman László teológus-lelkész, az Országos Cigánymisszió egyik vezető presbitere, aki beszédében kifejezte, hálás azért, hogy sokaknak
nem közömbös a rászoruló
gyermekek sorsa Békés városá

ban sem. A szervezők köszönik
minden kedves megjelentnek a
támogató jelenlétét. A fellépők
ígéretéhez híven jótékonysági
koncertjük a jövő évben sem
marad majd el.
Fajó Attila

A remény ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)
Előbbin D. Nagy Bence kulturális munkatárs és Katona
Gyula református esperes, míg
utóbbin Szegfű Katalin újságíró és Simon Csaba adventista lelkipásztor szólt a megjelentekhez. Ünnepi műsor is
volt: a hagyományőrző dal-

Árvíztűrő tükörfúrógép

Fotó: Vári László.

December 6-án Adventi Jótékonysági Koncertet szervezett a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. Az esemény célkitűzése a rászoruló
gyermekek támogatása, ünnepi időszakuk szebbé tétele volt. Vendégként fellépett
Molnár Ferenc Caramel és a
mezőberényi származású Burai Krisztián. Több mint 250
személy kísérte figyelemmel
előadásukat. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Dankó Béla országgyűlési képviselő és Izsó Gábor, Békés város
polgármestere is, akik köszöntő beszédet intéztek a jelenlévőkhöz. Köszöntőt mondott

Egy nyelvet beszélünk

kör és a betlehemest bemutató Belencéres Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja, valamint legutóbb a Teleki utcai és
a tarhosi óvodás gyerekek adták
elő. Hétről hétre eggyel több
izzósor gyulladt fel az óriási adventi koszorún, hogy elhozza a
fényt a remény ünnepére. A vá-

Egyelőre ne olvassák el az alcímet… Online újságírónak csaptam fel, és van már jogosultságom egy nagyszerű szerkesztőprogramot használni. A képek bevágásakor aztán egy rendkívül érdekes jelenségre lettem
figyelmes: egy latin szövegre… ami valahogy
mégsem tűnt érthetőnek. Nos, ez az úgynevezett Lorem ipsum, és arra szolgál, hogy a különböző betűtípusokat, a köztük maradó fehér felületeket, arányokat mutassa, azaz egy
úgynevezett vakszöveg. A létrejötte is érdekes,
ugyanis valamikor a könyvnyomtatás hajnalán, az 1500-es években készítette egy – sajnos – ismeretlen nyomdász, hogy bemutassa a
betűformákat. Hogy milyen szövegből szedte
a szavakat (sokszor még csak nem is szavak,
hanem csak betűkapcsolatok), azt csak nemrégiben derítette ki egy virginiai nyelvészprofesszor: Cicerónak egy Krisztus előtt 45-ben

keletkezett művéből, A legfőbb jóról és rosszról címűből vágott ki egy bekezdést, és tette
szinte felismerhetetlenné. Vajon miért? Hozzám hasonlóan bizonyára minden nyomtatott
szöveget elolvasnak sokan, és feltehetően nem
a betűtípusokra, hanem az értelemre koncentrálunk – ezt akarta kiküszöbölni a derék
nyomdász. Ha kíváncsiak, milyen egy magyar
lorem ipsum, akkor elég felkeresni egy magyar
oldalt, a lorumipse.hu-t, ahol kedvükre legeltethetik a szemüket halandzsaügyben, sőt a
környezetet is próbára lehet tenni, értik-e, mi
történik egy pemert csömölök napon. Az első
egy-két percben feltehetően nem bukunk le,
ám annál érdekfeszítőbb lesz a hatás ezután…
S hogy mi van az alcímmel? Benne található
az összes ékezetes magánhangzó, azaz bizonyos fokig ez is egy vakszöveg.
Szilágyiné Szabó Ágnes

Békési programajánlatok december 20. – január 16. között
rakozók körében nagy népszerűségnek örvendett a kézművesek kirakodóvására és az illatával önmagát kínáló számos karácsonyi ínyencség is. Advent 4.
vasárnapján, december 24-én
az ünnepség kivételesen nem
fél tizenegykor, hanem tíz órakor kezdődik majd.
Sz. K.

Találkozó 50 év múltán

December 20. szerda 17 óra
Kórusok Karácsonyi Hangversenye. A belépés
ingyenes.
Református templom

Fúvószenekar Újévi Koncertje meglepetés vendégekkel.

Kulturális központ

December 22. péntek 17 óra
Balássy Betty és Varga Feri karácsonyi koncertje.
A belépés ingyenes.
Kulturális központ

Január 13. szombat 18 óra
Újévköszöntő Batyus Táncház. A belépés ingyenes.
Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

December 24. vasárnap 10:30
Békési Advent. Karácsonyi dalokat énekel a Zenebarát Felebarátok Kamarazenei Közössége. A
részvétel ingyenes.
Széchenyi tér
Január 6. szombat 17 óra
„B.Ú.É.K. Békés 2018!”A Békés Városi Ifjúsági

Előzetes ajánlat
Február 20. kedd 19 óra
Ken Ludwig: Hajszál híján Hollywood vígjáték két részben. Jegyárak: 2700 Ft/fő, 3200 Ft/
fő, 3700 Ft/fő. Január 19-ig egységesen minden
helyre 2700 Ft/fő. 
Kulturális központ

Tölgyfasor ékesíti a Rákóczi utcát

A szerző felvétele.

Vörös tölgyfasort ültettek
a Rákóczi utca középső szakaszán. Az önkormányzat zöldterület-fejlesztési programjának részeként folyamatosan
pótolja az elöregedő fákat, és
újakat is telepít egyes településrészen, így a Rákóczi utcára
is. A nemesebb fák közé tar-

tozó vörös tölgyfák vörös színben pompáznak és viszonylag
gyors növésűek. Izsó Gábor
polgármester elmondta, hogy
folyamatosan igyekeznek kiemelt figyelmet fordítani a város zöld felületeire, éppen ezért
az ősszel elkezdett fásítás, illetve cserjésítés jövő tavasszal is

folytatódni fog. A csemeténél
nagyobb fák kerültek most a
földbe, az ültetésnek az időjárás is kedvezett. A Rákóczi utcára mintegy húsz vörös tölgyet ültettek el, emellett került a fajtából a Kossuth utcára, valamint a kötelező ritkítások helyeire is.


Ajándékozzon karácsonyra
Békési Kalendáriumot!

Fél évszázada szereztek szakmunkás bizonyítványt, és ennyi idő után találkoztak egymással az ipari szakmunkásképző egykori tanulói.

1967-ben, éppen ötven esztendeje fejezték be a Békési
Ipari Szakmunkásképző Iskolát a III/A osztály tagjai. A 32
fős osztályból tízen sajnos már
nem élnek, de a többiek szinte
hiánytalan számban eljöttek a
közelmúltban megtartott találkozójukra. Fél évszázad alatt ez
volt az első ilyen alkalom, melyet Szatmári László lelkes szervezőmunkája alapozott meg.
Az osztályban géplakatos,
női szabó, férfiszabó és egyetlen

személy esetében fényképész
szakmunkás képzés folyt, ezekhez a szakmákhoz kaptak felkészítést. Az osztályfőnökük Gulyás Sándor volt. Ekkoriban a
hangsúlyt a gyakorlati oktatásra
helyezték és magas szintű volt a
képzés. A pályát azonban sokan
kényszerűségből elhagyták, elsősorban amiatt, mert rosszul
fizetett munkakörökben alkalmazták őket. De végül jó páran
mégiscsak kitartottak és vállalkozók lettek a szakmájukban.

A legtöbb egykori osztálytárs
helyben a környéken maradt.
A találkozóra az egyik békési étteremben került sor, hiszen
egykori iskolaépületüket mára elbontották. Az elhunyt társaik és tanáraik emlékére mécsest gyújtottak, majd az estébe nyúló beszélgetésen szépen
lassan visszatértek a rég elfeledett iskolai emlékek. A csínyek
is, hiszen ahogy a tudósítónak
elmondták, nagyon „eleven”
osztály volt az övék.  Sz. K.

Kétségei vannak, minek örülne családja, barátja?
Ajándékozza a már kipróbált Békési Kalendáriumot!
Ára mindössze 750 Ft/db, ajándék könyvjelzővel!
Árusítóhelyek:
 Cerka papírbolt
 Barta kereskedés
 Antikvárium
 Békési Uszoda

 Fakuckó játékbolt
 Püski Sándor Könyvtár
 Civil Szervezetek Háza

Benne 160 színes oldalon városunk múltja és jelene,
családtörténetek, néprajzi és helytörténeti írások,
visszaemlékezések, fotósorozatok, továbbá fejtörő
és keresztrejtvény.
Sosem volt még ilyen olvasmányos és ilyen sokszínű!
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Magabiztos győzelemmel búcsúztak

A Békési Horgász Egyesület közgyűlést tart
2018. január 20-án, szombaton 9 órai kezdettel
az egyesület székhelyén, a Hőzső utca 4. szám alatt
(bejárat a Libazug u. felől).
Napirend:
1./ 2018. évi változások
2./ Saját víz
3./ Egyebek
Ha a megjelent tagság létszáma miatt nem lesz
határozatképes, akkor fél óra múlva létszámtól függetlenül
a közgyűlés határozatképes.

Szeretettel várja az egyesület tagjait a vezetőség.

Információk
a hulladékgyűjtésről
A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. tájékoztatja a békési ingatlantulajdonosokat a következőkről:
Szelektív hulladékgyűjtés
Kérjük a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő
edénybe csak csomagolási papír (újság, folyóirat, füzet,
hullámpapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondoboz lapítva), műanyag (ásványvizes, üdítős, boros flakon, tusfürdős, öblítős, mosószeres, tejfölös, joghurtos pohár, hipermarketes szatyor), és fém (italos és konzervdoboz) hulladékot helyezzenek el. Kérjük, hogy a továbbiakban ne helyezzenek el a gyűjtőedényekben textilhulladékot, mert a szelektív hulladék a DAREH BÁZIS ZRt.
válogatócsarnokában kerül, ahol e haszonanyag válogatására nincsen lehetőség.
Hulladékgyűjtés
Szemétszállítási díjat nem kell fizetni azoknak az ingatlan
tulajdonosoknak, akik a tárgyidőszak előtt kérik és utólagosan igazolják, hogy az ingatlan lakatlan. Az igazolás módja
az alapdíjas vízdíjszámla (0,5 m3 vízfogyasztás/2 hó), melyet
félévente kell eljuttatni ügyfélszolgálatunkra.
Fenyőgyűjtés
A városban idén is megszervezzük a feleslegessé váló karácsonyfák elszállítását. Vízkereszt (január 7-e) elmúltával,
összesen két alkalommal, először január 11- én reggel 6:30ig kell a lakosoknak ingatlanjaik elé a közterületre kihelyezni a fákat. A közterületek rendjének és tisztaságának megóvása, illetve a balesetek elkerülése érdekében a karácsonyfákat ne dobják az úttestre, a parkokba és zöldterületekre,
hanem helyezzék azokat a hulladékgyűjtő edények mellé
vagy azok helyére. A gyűjtést január 18-án megismételjük.
Ügyfélfogadás
Személyes ügyintézés ügyfélszolgálati irodánkban (Verseny
u. 4.) az alábbi időpontokban lehetséges:
- hétfő, kedd és csütörtök: 8-12 és 12:.30-16 óra
- szerda: 7-19 óra
- péntek: 8-12 óra
Telefonos ügyintézés: 66/411-174.
A hulladékszállítás rendje a karácsony miatt módosul
December 25. hétfő helyett december 23. szombat
December 26. kedd helyett december 27. szerda
Január 1. hétfő helyett december 29. péntek
Ügyfélszolgálati irodánk december 21-én, 22-én, továbbá
december 27-én, 28-án és 29-én 8-12 óráig tart nyitva. 

Horgász
szemmel
Év végi horgászat
Az év utolsó horgászatait az
időjárás nagyban befolyásolja, hiszen ha viharos szél kavarog, vagy ha éppen hókását fúj
a szél az arcunkba, az bizony
nem igazán csalja a horgászt a
vízpartra. A zord időjárás már
csak az elhivatott horgászokat
mozdítja meg, ők általában
pergető horgászok vagy a késő esti menyhalhorgászok. Ha
esetleg valamivel kedvezőbb
időjárás köszönt ránk, akkor
a pontyhorgászok is fellelkesülnek, mert a jó idő hatására
pontyok is aktívabban mozognak. De nehogy azt higgyük,
hogy olyan éhesek lesznek,
mint nyáron. Szóval nagyon finom szereléket alkalmazzunk
és kellően jó minőségű hidegvízi etetőkeveréket használjunk!
Talán már nem is a fogás a
lényeg az év utolsó horgászatainál, hanem a kikapcsolódás,
az átszellemülés, a feltöltődés.
Remélhetőleg minden horgász
számára megvoltak az élményfogások a 2017-es évben és sok
családban kerül hal az ünnepi
asztalra.
Minden olvasónak és horgásznak, természetbarátnak
áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Szekerczés Sándor

MAGIX FATELEP
TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS

(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizva
és konyhakészen,

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

Magabiztos hazai győzelemmel zárta az évet a Békés-Drén KC
NB I B-s férfi kézilabda-csapata, amely 30:23 arányban
verte a Lajosmizsét. Herczegh hét, Kovács hat, Oláh öt góllal járult hozzá a sikerhez, melynek köszönhetően dobogós
helyen várhatja a tavaszi folytatást a békési együttes.
Az őszi-téli szezonban lejátszott 12 bajnokin kilenc győzelem és három vereség született. Idegenben sajnos alulmaradt a csapat Debrecenben,
Ózdon és Nyíregyházán.
- Úgy gondolom, hogy a
Mizse elleni meccsel szépen
tudtunk búcsúzni az őszi sze-

Győzelem a szezonzárón hazai pályán. A felvétel a mérkőzést követően készült.

Több mint 4000 tányér meleg étel
2017-ben eddig 4031 adag
ételt osztottak ki a Hétkrajcár
Hétvégi Gyermekétkeztetési Programban – ismertette az
adatot Izsó Gábor polgármester azon az ünnepségen, melyen a hétéve működő példamutató kezdeményezés egyéni és egyházi támogatóinak,
a vállalkozóknak, valamint a
benne részt vevő önkénteseknek mondtak köszönetet.
Összesen 27 alkalommal került sor ételosztásra szociálisan rászoruló gyerekek között,
hogy ne éhezzenek hétvégente.
Izsó Gábor elmondta, hogy a
kiválasztás során az igazságosságra törekednek. A gyerekekre a velük foglalkozók, a köz-

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

vetlen környezet irányítja a figyelmet, aki viszont többször is
visszautasítja a felajánlott ételjegyet, azt kihúzzák a listáról.
A szervezés komoly önkéntes
munkát igényel, és igen bejáratottan működik. A siker másik
kulcsa, hogy valamennyi helyi
konyha és étterem részt vesz a
programban, munkaerejével és
a rezsijével támogatja azt, így a
főzések alkalmával a Hétkrajcár Egyesületnek csak a nyersanyagokat kell állnia.
A Városháza nagytermében
tartott ünnepségen a polgármester kisebb ajándékkal ismerte el Rigler Attila tördelőszerkesztő munkáját, aki kiadványok tervezésével már hos�-

A Békés Drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

munkatársakat keres.
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

Jelentkezni lehet:
+36-30/914-1018
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden jelenlegi és leendő ügyfelünknek!

zontól. A mérkőzésen lehetőséget tudtam adni minden
játékosomnak és végre egy
nagyobb arányú győzelemmel szórakoztattuk a közönségünket. Voltak hibák, amiket megpróbálunk kijavítani
a januári felkészülési időszak
alatt. Gratulálok a csapatnak

az egész féléves munkáért.
A tavasszal sem lesz egyszerű dolgunk, minden meg fogunk tenni, hogy minél sikeresebben szereplejünk majd.
Sok munka vár ránk. Most fújunk egyet az ünnepek alatt,
mindenkire ráfér már a pihenés. Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog új évet kívánok
mindenkinek - nyilatkozta a
Békés-Drén KC edzője, Papp
Bálint.
Styop Barbara

Fotó: Apáti-Nagy Lajos (GA-Pix Fotó).

Meghívó

szú évek óta díjtalanul áll a
kezdeményezés mögött.
- Ha éhes gyermek van is
Magyarországon, éhező gyermek már nincsen – jelentette ki Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő utalt arra a
74 milliárd forintra, amelyből
a kormányzat több százezer
iskolás és óvodás gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetését biztosítja idén, és az
összeg 2018-ban még nagyobb
lesz.
- Ahol pedig ez az állami segítség sem elég, ott jól jön a
Hétkrajcárhoz hasonló civil
összefogás, melyet magaménak érzek – mondta el a politikus.
Sz. K.
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