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megjelenik: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

Megjelent és Már kapható 
az 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!

Évet értékeltek 
a helyi tűzoltók
Az önkormányzati képviselőket, városvezetőket, a rend-
védelmi szervek vezetőit hívták meg december 4-én a 
Békési Önkormányzati Tűzoltóság éves munkájának ér-
tékelésére. Az alkalom arra is lehetőséget adott, hogy be-
mutassák, hogyan dolgoznak a békési tűzoltók a nem-
régiben beszerzett új, nagyteljesítményű feszítő és vágó 
eszközeikkel, melyekkel elavult technikájukat sikerült le-
cserélniük. 

A laktanyában tartott nyílt 
napon egy olyan történést re-
konstruáltak, amikor egy bal-
eset miatt egy személy beszo-
rul a járműbe és őt kell szaba-
dítani. A művelet sikeres volt, 
a sérült megmenekült, míg a 
bemutató résztvevői benyo-
mást kaptak az új eszközök 
szakszerű használatáról. 

Később Araczki Zsolt pa-
rancsnok-helyettes rövid átte-
kintést adott szervezetük mű-
ködéséről. A békési tűzoltóság 
történetéről elmondta, hogy 
az önkéntes tűztolóságot első 
ízben 1883-ban említik az ira-
tok, az első parancsnok Hencz 
Antal volt. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Életmentő eszköz a Sportcsarnokban
December 9-e nem pusz-

tán azért emlékezetes nap a 
Békési Férfi Kézilabda Klub 
számára, mert aznap tartot-
ták az év utolsó hazai bajno-
ki mérkőzését, hanem mert 
két olyan eseményre is sor ke-
rült, amely a klub társadalmi 
szerepvállalására irányította a 
közvélemény figyelmét. Dél-
ben 210 adag meleg ételt osz-
tottak ki rászoruló helyi csa-
ládoknak és a hajléktalanszál-
lón élőknek. Az osztásban a 
klubvezetők és a csapat já-
tékosai is szerepet vállaltak. 

Délután pedig átadták a köz-
elmúltban megvásárolt élet-
mentő defibrillátor készülé-
ket, melyet a Sportcsarnok-
ban helyeztek el. 

- A klubnak évek óta célja, 
hogy beszerezzünk egy élet-
mentő készüléket és azt a vá-
rosi sportcsarnokban helyez-
zük el. Reméljük, hogy soha 
sem kerül használatba – nyi-
latkozta Polgár Zoltán ügyve-
zető, miután a defibrillátor át-
adta Izsó Gábor polgármester-
nek és a Kálmán Tibor alpol-
gármesternek. S. B.

Izsó Gábor, Kálmán Tibor és Polgár Zoltán a defibrillátor készülék ün-
nepélyes átadását követően a Sportcsarnokban.

Ezzel az adventi hangulatú békési felvétellel kíván 
a Békési Újság minden munkatársa 

a tisztelt olvasóknak békés karácsony t , és sikeres, 
sok örömet rej tő új esztendőt!

Lapunk legközelebb 2018. január 16-án jelenik meg.

A remény ünnepe

A karácsonyt megelőző négy 
vasárnapon Békési Advent el-
nevezéssel civil szervezetek és 
városi intézmények összefogá-
sával rendeznek ünnepvárást a 
város főterén, a mindenki ka-

rácsonyfája közelében. A má-
sodik adventi vasárnapon a 
kulturális központ, a harmadi-
kon a városvédő egyesület hív-
ta össze a városlakókat. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Több mint 4000 tányér 
meleg étel 2017-ben
hétKrajcár Összefogás a szegény gyerekekért
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A Belencéres Néptáncegyüttes fiataljai a betlehemezés szokását ele-
venítették fel.

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 tekintet-
tel még bejgli is jutott.  Cikkünket a 8. oldalon olvashatják 
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Év végi agytakarítás
Vannak szokásaink, amit ha hanyagol az ember, 
boldogabban fogja élni az életét.

1. Panaszkodás
Ez az egyik legárulkodóbb jele annak, hogy fe-

lelősségvállalás és konkrét cselekvés helyett más-
ban keressük a hibát, és egyszerűen a körülmé-
nyeink áldozatának tekintjük magunkat. Megol-
dás: vegyük kezünkbe a sorsunk irányítását!

2. Pletykálkodás
A leggyakrabban azért plety-

kálkodunk, hogy ezzel tereljük 
el saját magunkról a figyelmet. 
Megoldás: másokról való pusz-
ta feltételezések helyett objektív 
információkat keressünk! Kibe-
szélés helyett mutassunk együtt-
érzést!

3. Halogatás
A fontos dolgok halogatása szorongáshoz ve-

zet. Megoldás: vegyünk mély lélegzetet, és te-
gyük, 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 dolgo-
zunk, nem fogják látni, hogy létezünk. Tegyük fel a 
kérdést: az életem végén azt fogom jobban sajnál-
ni, 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 má-
sok rólunk

Igaz lehet, hogy amit szerintünk mások gon-
dolnak rólunk, azt valójában 
mi gondoljuk magunkról. Meg-
oldás: vonatkoztasson el attól, 
hogy éppen mások mit is gon-
dolnak rólunk! Ez egy csomó 
mentális energiát megspórol.

7. Perfekcionizmus és ön-
bizalomhiány 

A tökéletesség bűvöletében 
élni valójában állandó félelmet jelent. Ha a hiá-
nyosságokat keressük, az elménk is a negatív dol-
gokkal kezd el azonosulni. Megoldás: próbáljon 
meg a pozitív dolgokra fókuszálni: nem kell min-
dent 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, ame-
lyek alapján okos döntéseket hozhatunk a jelenben!

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

Élő fortélyaink

Szakrendelések szünetelése
A Békési Gyógyászati Központ és Gyógy-

fürdő igazgatója, Erdélyi Imola tájékoztatása 
szerint a járóbeteg szakrendeléseken a szak-
orvosok és a szakdolgozók szabadsága miatt 
december 27-29. között a szakrendeléseken a 

rendelés szünetel. A betegek sürgős szakor-
vosi ellátása a szabadság ideje alatt a Békés 
Megyei Központi Kórház Réthy Pál Tagin-
tézményének Sürgősségi Betegellátó osztá-
lyán történik.  

Örömöt hozott a Mikulás
Idén is meglátogatta és megajándékozta a rászoruló gyere-
keket a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési 
szervezete és a Családért Alapítvány Mikulása. Az évek óta 
megszervezett jótékonysági programban nagyszalontai és bé-
kési gyermekek kaptak ajándékcsomagot és ajándékműsort.

Az első úti cél advent el-
ső vasárnapján Nagyszalon-
ta volt, ahol a két békési szer-
vezet a békéscsabai Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf Evangéli-
kus Gimnázium diákjaival és 

Sándor-Kerestély Ferenc ta-
nárral együtt tették még tel-
jesebbé az alkalmat Böjte Csa-
ba gyermekotthonában. A csil-
logó gyermeki szemek nagy 
örömmel figyelték Hevesi Im-
re zenész kedves humorral fű-
szerezett műsorát. A gyerek-
sereg a dalok minden sorát 

együtt énekelte az előadóval, 
legyen szó Weöres Sándorról, 
vagy mai magyar rock zene-
karról. Teljes átéléssel és oda-
adással élte végig az előadást 
minden lurkó. Ajándékot a 

Békés megyeiek vittek, de is-
mét bebizonyosodott, hogy az 
ajándékozó jött haza a meg-
ajándékozottság érzésével. 

December 5-én a békési kul-
turális központban a város is-
koláinak száz elsősére várt He-
vesi Imre műsora, aki ismét ki-
tett magáért. Aztán a Mikulás 

is megérkezett nagy csomagjá-
val és a kicsi markokba nyom-
ta azt, ami ilyenkor jár. A kö-
vetkező nap délelőttjétől pedig 
zengett a Szánthó Albert utca. 
A fogyatékkal élő gyerekek régi 
ismerősként üdvözölték Mol-
nár Imre bűvészt, aki ismét tu-
dott újat mutatni nekik: a bol-
dog visongás, ujjongás messze 
környékre jelezte e frenetikus 
sikert, a boldogságot.

- Egy mosolygó gyerme-
ki arcnál nincs szebb a vilá-
gon, ezért – másképpen és 
megújítva – de jövőre is meg-
szervezzük a KÉSZ és a Csa-
ládért Alapítvány Mikulását 
– mondta el a rendezvényről 
a Békési Újságot tudósító dr. 
Pálmai Tamás. 

Hevesi Imre adott műsort a KÉSZ és a Családért Alapítvány közös mikulásünnepségén.
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Szalagot tűztünk a GFF-esek mellére

 December első szombatján, 
még az adventi időszak előtt ke-
rült szalag a Gál Ferenc Főiskola 
Békési Szakképző Iskola, Gim-
názium és Kollégium végzősei-
nek mellkasára, hogy a felnőtté 
válás nehézségeire és szépsége-
ire figyelmeztesse a tanulókat. 
Több mint 80 diákunk vághat 
neki az év végi vizsgáknak, akik 
közül csaknem hatvanan érett-
ségire készülnek (mezőgazdász, 
gépész, rendvédelem és ven-
déglátós szakirányokon), négy 
szakmában pedig szakisko-
lai bizonyítvánnyal szeretnénk 

szárnyaikra bocsájtani a jöven-
dő pincéreket, szociális gondo-
zókat és -ápolókat, hegesztőket 
és cukrászokat.

Izsó Gábor polgármester úr 
beszédében elmondta, hogy szá-
mos településről érkeztek váro-
sunkba a tanulók, és Békés befo-
gadta őket, végzettséget szerez-
ve pedig a megye és Magyaror-
szág hasznos polgáraivá lesznek. 
Nagy józsef esperes úr Isten ál-
dását kérte a végzőseinkre. A 
beszédekre a tizenkettedikesek 
részéről Ruzsa Tibor válaszolt, 
aki a nevükben megköszönte az 

iskolának és a szülőknek a sze-
retetet és gondoskodást: „A fel-
tűzött szalag jelzi, hogy hamaro-
san véget ér számunkra a közép-
iskolai élet, és helyünkbe lépnek 
a következő évfolyamok, akik-
hez egy baráti jó tanácsom len-
ne: Tanuljatok, mert van kitől, 
mókázzatok, mert van kivel!” 

Az est további részében ke-
ringőket, hangszeres produk-
ciót és osztálytáncokat láthat-
tunk, szavalatot hallgathattunk. 
A vizsgákhoz sok erőt, eredmé-
nyes felkészülést kívánunk! 

Szilágyiné Szabó Ágnes

 Több mint nyolcvanan fejezik be tanulmányaikat a tanév végén a „Mezgében”.
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Bor- és ciderkóstoló fiataloknak
„Békési fiatalok határtalanul” címmel idén indult mozga-
lom 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 ösz-
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 szén-
szavasított almabor, melynek 
fogyasztása az utóbbi években 
terjedt el Magyarországon, és 
elsősorban a fiatalabb generáci-
ók körében hódít. Az esten ki-
derült, hogy a boltokban kap-
ható ízesített ciderekhez képest 
nyugaton jobb minőségűeket 
állítanak elő és ott azokat for-
galmazzák. Paulcsik Balázsék 
azt tűzték ki célul, hogy meg-
honosítanak 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 almasűrít-
ménnyel édesítették. 

- Szeretnénk a kézműves sö-
rök forradalmához hasonló át-
alakulást a kézműves ciderek pi-
acán – mondta el Paulcsik Ba-
lázs. Ő és testvére is - aki nem-
rég borásztechnikus végzettsé-
gét szerzett és a gyümölcsbo-
rok készítésében mélyedt el - a 
hétköznapokban átlagos mun-
kával keresik meg a kenyerü-
ket a fővárosban. A bor- illetve 
ciderkészítés számukra egyelőre 

afféle hobbi, semmint komoly 
vállalkozás. De a távolabbi ter-
veik között szerepel egy helyi 
üzem kialakítása, az előállítá-
si kapacitás és a termékpaletta 
bővítése. Lépésről lépésre szeret-
nék kiépíteni és felfejleszteni a 
vállalkozást, együttműködésben 
a szintén vállalkozóként dolgo-
zó és őket mindenben támogató 
szüleikkel. Termékeiket Paulcsik 
Borház néven forgalmazzák. 

A „Békési fiatalok határ-
talanul” találkozón még egy 
meggybor és egy besztercei szil-
vából készített bor került a po-
harakba. Az esten a fiatal cider- 
és borkészítőket veres Nikoletta 
újságíró kérdezte.  Sz. K.

A felvételen balról jobbra Paulcsik Tamás, Paulcsik Balázs és 
Csanálosi Laura. 
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Mikulás Gyurka

Elsőként a békéscsabai 
evangélikus gimnázium két 
kisbusznyi felsősei érkeztek 
meg a szentmiséről az ebéd-
lőbe, ahol a békési KÉSZ 
kis csapata már felkészülve 
várakozott, felpakolva a ré-
gi párja, a Családért Alapít-
vány és Barkászné Brezina 
Beáta elmaradhatatlan 
ajándékaival is. Az iskolások 
évek óta jönnek mikulásoz-
ni Nagyszalontára, hoznak 
ajándékot, együtt ebédelnek 
a helyiekkel és estig marad-
nak játszóházazni, énekel-
ni. Mondta is nejem, le a 
kalappal a gyerekek előtt, 
hogy felvállalják ezt az el-
ső advent vasárnapi fárasz-
tó 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 névnap-
ja alkalmából jutalmazták 
Ferit a lurkók Hevesi Imre 
felhívására. Most is fülembe 
cseng az a - kicsit a gyen-
gédséget szégyenlő, de hál’ 
Istennek le nem vetkőzhe-
tő - székely szeretet, ahogy 
a lányokhoz szólt: angyalká-
im. Mert Feri székelyfarcádi, 
a békési KÉSZ titkára és a 
gimnázium tanára. Ő a ka-
pocs az iskola és a KÉSZ 
között. A Családért Alapít-
vány pedig a Szent Adal-
bert-díjas Barkász Sándor 
békési vállalkozó óriási lel-
kének lakóháza. Innen ered 
sok-sok jó, ami Békésen 
történik. Aztán Hevesi Imi 
„bácsi”, ki nem restelli egy 
szál gitárjával végigcaplat-
ni az Alföldet, hogy örömet 
okozzon. Ő a másik igaz 
ember, kinek „váltott ta-
gokkal” megerősödött zene-
kara és kórusa lelkes és bol-
dog, önfeledt kísérője volt a 
kedves humorral fűszerezett 
előadásnak. Az egész te-
remre ráláttam, s az átszel-
lemült arcocskák mellett 
teljes átéléssel és odaadás-
sal élte végig az előadást 
Köveskúti Péter békéscsa-
bai igazgató úrtól a helyi 
gyerekfelügyelőkig minden 
felnőtt is. Magam csak nyel-
tem 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 ajándé-
kot kaptunk. Igen, így van, 
kedves direktor úr. vittünk 
mikuláscsomagot jó szívvel, 
szeretetet, de amit ott, tő-
lük kaptunk, az sokkal több 
volt ennél. Persze, végül a 
Mikulás is eljött, ám e mo-
mentumnak előjátéka volt. 
Még az elején, mikor helyü-
ket keresték a gyerekek, egy 
töpörtyűnyi, seprű szempil-
lájú, huncut szemű kislur-
kónak nem jutott hely. áll-
dogált békésen, odasimulva 
egy már ülő nagyobb tár-
sához. Gyors elhatározással 
felkaptam és magam elé ül-
tettem az asztalra. Királyi 
helye lett így, boldogan és 
büszkén sütkérezett a hirte-
len támadt figyelem közép-
pontjában. Majd csengőt is 
kapott és lelkesen rázta is, 
míg birtokában volt a szer-
szám. Időnként hátranézett 
rám, meg a mellettem ülő 
Csuta Gyurkára, ki renge-
teg elismerése ellenére, szí-
vesen és szó nélkül beül az 
autóba, ha jót kell tenni. 
Kacsintottam a kis kópénak 
párszor, de ő inkább Gyu-
ri szakállát nézte. Aztán 
megjött a Mikulás, fehér 
szőrzettel felvértezve. Nor-
bi - mert közben kiderült 
a legényke neve - ránézett, 
s így szólt: ez nem az igazi 
Mikulás bácsi, ez egy rabo-
ló bácsi! Hát, ebben volt va-
lami igazság, kicsit olyan ál-
arcszerűvé sikeredett a Mi-
kulás szereléke. Aztán a ko-
mácskám újból hátranézett 
Csuta művész uramra, főleg 
becses, saját nevelésű, ere-
deti pofaszőrzetére, rám ka-
csintott egy betyárosat s ki-
jelentett: ő az igazi Mikulás. 
Ebben maradtunk volna, de 
közben kiderült, hogy a „ra-
boló” Mikulásnál vannak az 
ajándékok, így kiskomám is 
beállt végül a sorba, hisz a 
csoki az csoki, bárki adja is.

Pár napja ismét ott jár-
tunk. Nagyszalonta utcá-
ján csukoréknyi gyerek ug-
rott Feri nyakába nagy-
nagy szeretettel. Az otthon-
ba lépve pedig Norbika ki-
nyújtott karral rohant fe-
lém, vegyem ölbe. ám, mi-
kor Gyurka is belépett, fa-
képnél hagyott és Mikulás 
bácsi felkiáltással rohant a 
karjaiba. Hát „csak” eny-
nyi történt tulajdonképpen. 
Megtudtuk, hogy a Mikulás 
keresztneve Gyurka, és is-
mételten rájöttünk, a szere-
tet valóban határtalan, ön-
gerjesztő és kétirányú: csak 
akkor kapok belőle, ha adok 
is, de akkor végtelen meny-
nyiséget akár.

jegyzet

Pálmai 
Tamás

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

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

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 szomba-
ton 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, Ka-
mut), 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 Jó-
zsef (55), Kovács Gyula (91), 
Halmosi Miklósné Furka Julian-
na (83), Durkó Zoltánné Békési 
Erzsébet (66), Cziráné Hegedűs 
Ágnes (56), özv. Tóth Istvánné 
Ollári Zsuzsanna (92), Pataki Mi-
hály (80).

Nyugodjanak békében!

Közérdekű információk Évet értékeltek a helyi tűzoltók 
(Folytatás az 1. oldalról)
1899-ben már hivatásos tűz-

oltókat foglalkoztatott a telepü-
lés, és ismert lehet, hogy a re-
formátus templom tornyából 
szemlélték a tüzeket, a tűzjel-
zést a félrevert harang jelentet-
te. Önkéntes tűzoltók az év-
tizedek hosszú sorában szinte 
mindig jelen voltak Békésen. 
Szervezetükben 2008 jelentette 
az újabb fordulópontot, amikor 
köztestületi tűzoltóság alakult, 
saját állandó híradóügyeletessel 
és nyolc vonuló tűzoltóval. Az-
tán éppen öt éve jött létre a Bé-
kési Önkormányzati Tűzoltó-
ság, amely jelenleg nyolc sze-
mélynek teljes, egynek félállást 
nyújtó munkalehetőség, de en-
nél fontosabb, hogy a helyiek-
nek nagy tűzbiztonságot adó 
szervezetként dolgozik. 

Araczki Zsolt elmond-
ta még, hogy idén december 
1-jéig máris több riasztást kap-
tak, mint tavaly egész évben. A 
105 riasztás közül 47 tűzesethez 
kell vonulniuk. Törvényi előírás 
szerint a riasztástól számított 8 
percen belül kell megkezdeni-
ük a vonulást, de a napi gyakor-
lat ennél lényegesen rövidebb 
– mondta el a parancsnok-he-
lyettes. Segítséget jelent a vonu-
lásoknál a Hencz Antal Tűzol-
tó Önkéntes Egyesület tagsá-

ga, akik a négy önkormányza-
ti tűzoltó mellett az ötödik és 
hatodik vonulóként segítik a 
munkát.

A mindennapi munkájuk-
ban hangsúlyt kap a tűzmeg-
előzés, az ifjúság körében vég-
zett szolgálatok (közösségi szol-
gálatot teljesíthetnek náluk, if-
júsági szakkört működtetnek, 
katasztrófavédelmi és honvé-
delmi versenyekre készítenek 
fel), bemutatókat tartanak óvo-
dákban, iskolákban és fesztivá-
lokon. 2017-ben négy helyszí-
nen 26 alkalommal tartottak 
gyakorlatokat, főleg magasabb 
rizikófaktorú intézményekben. 
104 elméleti és gyakorlati kép-
zésen vettek részt, és ellenőrzést 
is kaptak a felettes hatóságtól, 

amely kiemelkedő minősítést 
adott a békési tűzoltók munká-
jának. Kevésbé közismert, hogy 
a békési tűzoltók speciális men-
tésre is képesek, van közöttük 
búvár és alpintechnikához értő, 
sőt mentős végzettségű tűzoltó 
is, és drónjukkal szintén tudnak 
felszíni kutatásokat folytatni. 

A jövő terveiről pedig elhang-
zott, esély mutatkozik a há   rom 
éve használtan beszerzett Dán-
fok 1. fantázianevű Mercedes 
gépjárműfecskendő lecserélésére 
egy fiatalabb, bár szintén hasz-
náltra. Idén egyébként egy Su-
zuki személygépkocsival gaz-
dagodott a tűzoltóság, melyet 
Izsó Gábor polgármester ado-
mányozott a szervezetnek. 

Szegfű Katalin

Bemutatták a benzinmotoros roncsvágó működését is.
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Rólunk, békésiekről szól 
az újonnan kiadott könyv

- Az Ízig-vérig Békés cí-
mű könyv rólunk, békésiekről 
szól. Arról, hogy kik vagyunk, 
hol élünk, hogyan élünk, mi-
lyen természeti környezet, mi-
lyen épületek vesznek körül, 
milyen közösségek tagjaiként 
éljünk mindennapjainkkal, 
kik azok, akikre büszkék lehe-
tünk, mik a hagyományaink. 
Hogy mi tesz minket, békési-

eket egyediség és összetéveszt-
hetetlenné – mondta el mások 
mellett a könyv szerkesztője a 
december 7-i könyvbemuta-
tón. Szegfű Katal in hozzátet-
te, hogy az összefogásból, egy 
társadalmi szerkesztőbizott-
ság lelkes és ingyenes munká-
jával megszületett 192 oldalas, 

keményfedeles, exkluzív kivi-
telű és mindössze 1580 Ft-ért 
megvásárolható könyv a mai 
Békést mutatja be, amelyből 
elmaradhatatlan az alapot adó 
múlt is, annak eredményei, ér-
tékei. Szinte hiánytalanul ben-
ne van a könyvben mind a 44 
békési helyi érték, melyet ed-
dig megneveztek. 

- Ez egy lokálpatrióta 

szemléletű kiadvány. Nem 
rossz értelemben nosztalgiá-
zik, hanem progresszív, elő-
remutató. Adni akar. Öntu-
datot, városszeretet érzést és 
ehhez muníciót. Számba ve-
szi az értékeket és ezzel rámu-
tat, 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 Be-
reczki-Lázár Anita, az Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanára és 
Hagymási Réka hegedűs nö-
vendék, valamint békési dal-
csokrával az idén negyvenéves 
Békési Hagyományőrző Dal-
kör lépett fel.

A Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban megtar-
tott könyvbemutató egyben 
kiállításmegnyitó is volt. Ga-
zsó jánosnak, a Békési Fo-
tós Klub egyik vezetőjének 
szintén Ízig-vérig című tár-
lata nyílt meg. Gazsó jános 
és Apáti-Nagy Lajos fotói te-
szik még értékesebbé a most 
kiadott könyvet. Közel 250 
fényképfelvétel található a ki-
adványban, amely egyébként 
1400 példányban jelent meg 
a Családért Alapítvány kiadá-
sában. Már megvásárolható a 
Cerka papírboltban, a Fakuc-
kó játékboltban, a Barta ke-
reskedésben, a könyvtárban, 
az antikváriumban, az uszo-
dában, a kulturális központ-
ban és a Civil Szervezetek Há-
zában.

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

FoTó: GAZSó jáNoS (GA-PIx  FoTó).

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
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Csendesül...
KarÁcSony elé…

Gondolkodom így az ünnepek előtt, hogy vajon értem-e iga-
zán, mit is ünnepel a keresztény világ. várakozva, ünneplőbe öl-
tözve, 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 föld-
ről érkező vándorok felajánlották legdrágább értékeiket is, kife-
jezték 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 kisded-
ben. 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 iga-
zi ajándék. Nemcsak nekik, hanem az egész világnak a számára. 

Bárcsak ezen a karácsonyon minden ajándékunk rámutat-
hatna az Igazi Ajándékra! Bárcsak ne tenne hálátlanná és nagy-
ravágyóvá mindaz, amit adunk és kapunk! Bárcsak ez a kará-
csony felismertetné velünk, ki a világ világossága és Reménysé-
ge! Hogy az ajándékaink mellett ki is az igazi ajándékozó. Hi-
szen 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 

A nemzeti konzultáció adatai alapján a résztvevők el-
söprő többsége nemet mondott a Soros-tervre - mondta a 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Tuzson 
Bence emlékeztetett, a Soros-tervről szóló nemzeti konzul-
táció 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 válaszo-
ló nemet mondott arra, hogy a Soros-terv részeként évente 
egymillió bevándorlót telepítsenek Európába. Arra is, hogy 
Magyarországon lebontsák a határvédelmi kerítést, a kon-
tinensre érkezőket és a már itt tartózkodókat pedig állan-
dó betelepítési kvóta alapján szétosszák a tagállamok kö-
zött. „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 azok-
nak az országoknak, amelyek elutasítják a „Soros-tervet”. 
„A magyar kormány azért fog küzdeni, hogy Európában és 
Magyarországon is a magyar emberek álláspontja érvénye-
süljön, hogy ne valósulhasson meg a Soros-terv”.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Gombavató ünnepség a gimnáziumban
Negyvenegy végzős diák fe-

jezi be a tanévben gimnázi-
umi tanulmányait a Szegedi 
Kis István Református Gim-
náziumban. Nekik tűzték fel 
a gombot a december 8-án 
tartott gombavató ünnepsé-
gen. A végzős osztályfőnö-
kök, Kovácsné Lipcsei Andrea 
(12. A), Bagita Attila (12. B) 
koordinálásának, gondosko-
dó odafigyelésének köszönhe-
tően színvonalas ünnepséget 
láthatott a népes publikum.  
A hagyományos bécsi kerin-
gők mellett a végzős osztályok 
tanulói osztálytáncok kereté-
ben bemutatták „tánctudásu-
kat”, amellyel mosolyt csaltak 
a közönség arcára. A gomb-
avatón a végzős diákok elbú-
csúztak szüleiktől, tanáraik-

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

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

főnöküktől, Dávid László ta-
nár úrtól, akitől a búcsú sajnos 
örökre szólt. 

A záróénekben valamennyi végzős színpadra állt.
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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. 

Lehet nádat égetni 
a téli hónapokban is

Lakossági igény, hogy a té-
li időszakban is engedélye-
zett legyen a szabadtéri ége-
tés, elsősorban a levágott, 
nem lábon álló nád elégeté-
sének lehetőségével. Koráb-

ban a decemberi és a janu-
ári hónapokban tiltott volt 
az égetés, ezért eleget téve a 
lakosok kérésének az önkor-
mányzat nemrég kiterjesz-
tette a lehetőséget.  A ren-

delet értelmében az avar és 
kerti hulladék nyílttéri ége-
tése szeptember 15. és már-
cius 31. közötti időszakban, 
naponta 9-16 óra között en-
gedélyezett.  

A Békési Rendőrkapitány-
ság rendőrjárőrei december 
3-án a Rákóczi utcában elfog-
tak egy férfit. A 23 éves béké-
si K. Norbert ellen a Gyulai 
Törvényszék Büntetés-végre-
hajtási Csoportja adott ki el-
fogatóparancsot, mert a bíró-
ság garázdaság miatt letölten-
dő szabadságvesztésre ítélte. 
A férfit a rendőrség őrizetbe 
vette. Elfogásakor a rendőrök 
kábítószergyanús anyagot ta-
láltak nála, ezért kábítószer 
birtoklása vétség gyanúja mi-
att újabb büntetőeljárás in-
dult ellene. 

December 1-jén a Szélső ut-
ca és a Kőrösi Csoma Sándor 
utca kereszteződésében a reg-
geli órákban összeütközött egy 
személyautó és egy kerékpáros. 
A balesetben a biciklis férfi sú-
lyosan megsérült.





Gyomaiak 
loptak ékszert

December 14-én hajnal-
ban két gyomaendrődi fér-
fi betört a békési ékszer-
boltba. A városban éjszakai 
szolgálatot ellátó rendőrjár-
őrök a lopás egyik gyanú-
sítottját, a motorral mene-
külni próbáló 50 éves j. jó-
zsefet még a helyszínen el-
fogták. Társa, a 49 éves N. 
László elmenekült, őt pár 
órával később fogták el a 
rendőrök Gyomaendrődön. 
A Békési Rendőrkapitány-
ság mindkét gyomaendrődi 
férfit lopás bűntett elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt bűnügyi őrizet-
be vette. Az ellopott éksze-
reket a rendőrség hiánytala-
nul lefoglalta és a nyomozók 
átadják az ékszerbolt tulaj-
donosának.

RendőRségi 
híRek
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békési sorsok, ékési arcokB

Forró vizes lábastól az inhalátorig

Egy fazék kamillatea fölé hajolni, gőzét belélegezni, miközben a 
fejet törölköző fedi? Sokak számára ismerős a köhögés csillapí-
tásának, az orrdugulás mérséklésének, az ingerelt nyálkahártya 
megnyugtatásának ez a régi módja. Ez egy hatékony, költség-
takarékos megoldás, de gyerekeknél magában hordozza a for-
rázás veszélyét! 
Aki biztonságos inhalálásra vágyik, vásárolhat speciálisan erre 
a célra szolgáló készüléket, ami célzottan a felső légutak nyál-
kahártyáit nedvesítve hoz enyhülést a náthás, influenzás pa-
naszokra vagy az arcüreg- és homloküreg-gyulladás tüneteire. 
Ezek a készülékek sóoldatokkal, gyógynövényes kivonatokkal 
(pl. kamilla) vagy illóolajokkal (pl. eukaliptuszolaj, fenyőolaj) ke-
vert 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 mikroszko-
pikus méretű, így képesek az alsó légutakba is eljutni. A komp-
resszoros 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

Telitalálat ez a szerelem
Beszélgetőtársam a 42 éves Farkas Nándor. A magas, jó-
képű fiatalembert biztosan sokan ismerik korábbi munka-
helyéről, de azt az oldalát, amit most szeretnék bemutatni 
önöknek, még csak kevesen. Hogy kerül a csizma az asz-
talra? Mire utal a cím? Kiderül a következő beszélgetésből.

- Hogyan lettél íjkészítő vál-
lalkozó?

- 2006-ban költöztem Bé-
késre, és a következő évben, 
egy ópusztaszeri kiruccanás 
alkalmával a forgatagban be-
leütköztem az íjászati bemu-
tatóba. Kipróbáltam, megtet-
szett, és lassan „szerelem” lett 
belőle. Elkezdtem íjászkodni, 
és eleinte csak magamnak íja-
kat készíteni. Aztán a dolog 
kinőtte magát és már mások-
nak is készítettem íjat termé-
szetes alapanyagokból, elő-
ször még csak másodállas-
ban, de idéntől már vállalko-
zóként.

- Honnan tudod beszerez-
ni a természetes alapanyago-
kat?

- Nem olyan bonyolult, 
mint gondolnánk. A szarut 
vágóhídakról, a szarvasínt va-
dászoktól, vadfeldolgozóktól, a 
nyersbőrt szűcsöktől, a halbőrt 
pedig pecásoktól veszem meg. 
Készítek laminált íjakat is ké-
résre, amihez a ragasztót és az 
üvegszálas lemezt Németor-
szágból szerzem be.

- Milyen típusú íjakat ké-
szítesz?

- A paletta elég széles. Tö-
rök, asszír, szkita, kínai, tatár, 
hun, avar, és természetesen 
magyar típusú íj kerül ki a ke-
zem alól. állandó mintakész-
letem ötvenfélét tartalmaz, 

de rendelésre bármilyen egyé-
ni elképzelésnek eleget tudok 
tenni. A természetes alapanya-
gú 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 va-
gyok megtalálható, de egy-
egy verseny is reklám nekem, 

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 emlege-
tik nádifarkasként, toportyán-
ként is. Így kapcsolódik a ne-

vemhez. Másrészt így a külföl-
dieknek is mond valamit, ami 
a piac kitágítását jelenti szá-
momra. Németországba rend-
szeresen dolgozok.

- Íjászkodsz is vagy csak ké-
szíted az íjakat?

- Régebben rendszeresen 
versenyeztem, nem is rossz 
eredménnyel. A legbüszkébb 
a 2009-es Békés Kupára va-
gyok. Mostanában már csak 

ritkán indulok és inkább a kö-
zépmezőnyben végzek. De a 
fiamat is sikerült „megfertőz-
nöm”, ő is íjászkodik egészen 
pici kora óta. Az idén már ver-
senyzett is és mindig felállha-
tott a dobogóra. Már a pici lá-
nyom is próbálgatja. Sajnos 
a történelmi íjászatnak nincs 
igazi megbecsülése Magyaror-
szágon. A szövetség szeretné 
elérni, hogy nemzeti sporttá 
nyilvánítsák az íjászatot. jövő-
re Gyulán rendezik meg a tör-
ténelmi és távlövési világbaj-
nokságot, és most arra készü-
lök gőzerővel. Szeretném, hogy 
az íjaim jelen legyenek e jeles 
eseményen.

- Mit mondanál magadról?
- Büszke családapa vagyok. 

A feleségem, Domokos Kata-
lin fodrász. Két gyermekünk 
van: Nándor 6 éves és Erika, 
aki 2 éves. Munkamániás va-
gyok. Kora reggel kimegyek a 
„műhelyembe”, hogy csak ké-
ső este kerüljek elő. Számom-
ra az íjkészítés nem munka, 
inkább egy nagy szerelem. 
Ha mégsem jön be az íjkészí-
tés, mint vállalkozás, hiszen ez 
is gazdaságfüggő, akkor sincs 
baj, legfeljebb visszamegyek az 
eredeti szakmámba, és szoba-
festőként vállalkozom tovább. 

Gugé
Az új év első beszélgetőtársa 

Barta István Zoltán lesz.

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

Laukó András elnök ismer-
tette, hogy jelenleg 380 főt 
számlál a közösségük, amely 
„fénykorában”, a kilencvenes 
évek derekán még jóval na-
gyobb taglétszámú volt, de 
később a környékbeli telepü-
lések megalapították önál-
ló csoportjaikat és kiléptek a 
békésiek égisze alól. Továbbá 
sajnos sokan elhunytak idő-
közben, és olyanok is vannak 
szép számmal, akik a ked-
vezmények megszerzése után 
nem tartották fenn a kapcso-
latot velük. A jelen munkájá-
ról elhangzott, hogy a veze-
tőség minden kedden és pén-
teken a polgármesteri hivatal 
egyik helyiségében tart ügy-

félfogadást, ahol tanácsokat 
adnak a mozgáskorlátozot-

taknak járó támogatásokról, 
az állami ügyintézés módjá-
ról. A csoport összetartó kö-
zösségként is működik, részt 
vesznek környékbeli települé-
sek falunapjain, azon főzőver-
senyein, felköszöntik egymást 
és gyógyfürdőbe is minden 

évben elmennek. Bevételeik 
nagy részét az önkormányzat-
tól kapott támogatás és a tag-
díjak teszik ki, de jónéhány 
nehéz sorsú sorstársuk tagdíj-
mentességet élvez.

Az ünnepségen emléklapo-
kat adtak át azoknak, akik az 
utóbbi két-két és fél évtized-
ben végig kitartottak a cso-
porttagság mellett. A Békés 
Megyei Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete képviseletében 
Sávolt György pedig szintén 
emléklappal ismerte el Lau-
kó András munkáját, aki 25 
éve vezeti a békési csoportot, 
de a mozgáskorlátozott moz-
galomban 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
Sávolt György (balról) adott el elismerő emléklapot Laukó András el-
nöknek a mozgáskorlátozottak negyedszázados jubileumán.
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Környezeti nevelés 
pályázati forrásból

A Békési Civil Közösségek 
Fejlődéséért Egyesület MIZU 
(Mondj Igent Zöld Utókor) 
pályázata a dm drogerie markt 
Magyarország „jótettekkel 
egy jobb világért” pályáza-
tán támogatásban részesült. A 
pályázat célja, hogy a gyere-
kek váljanak érzékennyé kör-
nyezetük állapota iránt. Élet-
módjukban a természet tiszte-
lete, a felelősség, a környezeti 
károk megelőzésére törekvés 
váljon meghatározóvá. Továb-
bá az elméletben megszerzett 
tudás gyakorlatba való átülte-

tése, tapasztalatok szerzése is 
cél volt. Az egyesület képvi-
selői két iskolában és két óvo-
dában a gyerekekkel együtt 
ültettek virágokat különle-
ges virágládákba, telepítettek 
ehető sövényt és foglalkozáso-
kat tartottak a környezetvéde-
lemmel, újrahasznosítással és 
környezettudatos életmóddal 
kapcsolatban. A foglalkozá-
sok során a résztvevő gyerekek 
hulladékanyagokat újrahasz-
nosítva készítettek madárete-
tőt, virágkaspókat, pörgettyűt 
és többféle dísztárgyat. 

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

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.: 70/324-
74-24. 
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 bel-
városban gyermektelen dolgozó nőnek el-
adó 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 csempekály-
ha. Irányár: 5,1 millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház kívül-
belül felújítva beköltözhetően eladó 6,1 
millió Ft-ért. CSOK-ra is. Tel.: 30/203-73-
41, 66/412-955.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 
20/320-95-25.  
Mátra utcai régi típusú, egyszobás, de 
nagy telekkel rendelkező házamat elcse-
rélném 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 ut-
cában 8,2 millió Ft-ért. Érd.: 66/630-599, 
este.
Tárház utcában a gátig érő 1000 m2-es 
telken háromszobás ház sok melléképü-
lettel eladó 8,5 millió Ft-ért. Érd.: 30/973-
29-64.
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. Jószágtartás-
ra 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.

Tisztelt Olvasóink!
az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk nEM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INGATLAN 

TiszTELT oLvasóink! 
Lapunkban kizÁróLaG olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FELTÜnTETik 
az in GaTLan irÁnyÁrÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

TáRSKERESÉS
50 éves elvált férfi keresi a párját. Érd.: 
20/27-450-60.
Látássérült, zárkózott, komolyzenét ked-
velő, 24 éves békési fiatalember társat ke-
res. 70/268-68-15.

EGYÉB 

Eladó: tölgy konyhakész tűzifa, füs-
tölnivaló 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, he-
gesztő, vezetékes gáztűzhely, tévéasztal, 
táskavarrógép, morzsoló, keményfa há-
lóbútor, ágyneműtartó, szőnyegek. Tel.: 
66/412-955, 30/203-73-41.
Eladó: gázpalack, előszobafal, szódás-
üveg, női bundák, 37-38-as munkásba-
kancs, 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. 20/585-82-
61.
70 éves lámpagyári légpuska eladó 7 ezer 
Ft-ért. Tel.: 20/495-21-73.
Gázpalack, gallydaráló, jó állapotú gumi-
kerekű talicska eladó. 70/235-04-82.
Megvételre keresek 50 liternyi sárgabarack 
cefrét. 70/306-31-52.
Eladó: franciaágy, fehér fürdőszobai tük-
rös szekrény, WC-kagyló ülőkével, ebéd-
lőasztal, dohányzóasztal, Erzsébet asztal, 
Lucznik lábbal hajtós varrógép, 2 m-es 
jukkapálma. Tel.: 70/612-83-74.
Eladó: zöld konyhaszekrény, gázfőző, mo-
sógép, centrifuga, gázpalack, 28-as női 
kerékpár, régi bolti mérlegek, régi forrasz-
tólámpa, régi vastag mélytányérok, gumi-
kerekű tolókocsi, régi rádiók, régi boros és 
pálinkás készletek, réztárgyak, gobelin-
hímzés. Révész u. 7. Tel.: 66/413-716.
220-as hegesztőtrafó, japán táskaperme-
tező pisztollyal együtt eladó. Érd.: 30/269-
04-17.
Új légpuska olcsón eladó. Tel.: 30/513-
19-56.
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.

Eladó: új női bunda, új férfi irhabunda, női-
férfi hosszú bőrkabátok, fényképezőgép. 
Tel.: 30/272-43-50.
Újszerű, kétszer használt rácsos gyer-
mekágy 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. 70/306-
31-52.
Zanussi háromfiókos fagyasztószekrény 
eladó. Érd.: 30/35-39-534.
Százéves szövőszék eladó. Érd.: 70/335-
94-46.
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, 26-
os 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.: 70/250-
93-65.
Eladó: mosogatószekrény, 3x3-as ha-
lászháló, kimaradt új csempelapok. Ké-
zikocsira, 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 + zon-
gora eladó áron alul, 70 ezer Ft-ért. Ser-
tésre 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. 70/238-
80-20.
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 desz-
ka, műanyag 10-es rekeszek. Érd.: 70/379-
14-53.
Eladók: fapolcok, gázkonvektor, téli 
teliajtó, zuhanykabin tálcával, sokféle ru-
hanemű olcsón, üzenetrögzítős telefon. 
Tel.: 70/216-37-03, 30/887-82-37.
Eladó: fűrészek, új vízszűrő, munkaasztal 
székkel, katonaláda, új szánkó, szétszed-
hető műfenyő, műanyag bödönök, nagy 
dúsdaráló, üzenetrögzítős telefon. Tel.: 
30/272-43-50.

Apróhirdetések

ingYenes LAkOssÁgi APRÓhiRdeTés LeAdÁsA  
A kÖVeTkeZő heLYen LeheTséges: 

CeRkA papírbolt (Piac tér) 
Valamint elküldhető e-mailben: bekesiujsag@gmail.com

MAxiMális tErjEdElEM 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: 2018. január 9. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

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
 



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

Berill Ékszer 
és Zálogház

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!

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 szo-
bás lakás eladó 9,5 millió Ft-ért. Érd.: 
70/633-82-53.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Háromszobás+nappalis, közlekedőfolyo-
sós kockaház nagy portán, melléképüle-
tekkel 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 hálószo-
bás, nappalis családi ház eladó a Malom-
végen. Irányár: 23,5 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24.  

KIADó INGATLAN
Káros szenvedélytől mentes, dolgozó nő-
nek 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 kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút, villany, főzésre, pihenésre 
alkalmas hely. Érd.: 30/269-04-17.
Rosszerdőn gyümölcsöskert kőházzal el-
adó. Érd.: 66/634-372, este.
Maróban közel 2 hektár föld eladó, eb-
ből 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 szerel-
ve (175x70x13), 2 db 12V 45-55 AH akku. 
70/306-31-52.
1982-es kiadású piros 350-es Jawa motor-
kerékpár 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 ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Villanyszerelés! Konnektorjavítástól 
háza villamos felújításáig számít-
hat rám! Szabó János. 06-30/993-
00-48. 

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

MUNKáT KERES, AJáNL
Megbízható nyugdíjas férfi saját vagy a tu-
lajdonos 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. 30/277-
95-43.
Február eleji vágásra keresek 2 db kb. 200 
kg-os húsjellegű hízót. Ha szükséges, elő-
leget fizetek. Tel.: 66/414-007, este.
Pecsenye liba, kacsa, némakacsa, gyön-
gyös, nyúl eladó. Konyhakészen is. Raktár 
u. 24. 70/881-93-00.
Nyulak eladók, cserélhetők. Tel.: 30/67-
52-575.

Könyv jelent meg 
az ortodox templomról

December 11-én Szojka 
Petronella néprajzos muzeo-
lógus „Kicsi ékszerdoboz Bé-
kés szívében – a békési orto-
dox (görögkeleti) egyházköz-
ség története” című könyvé-
nek bemutatójára került sor 
városunk könyvtárában.

Könyvét a szerző maga mu-
tatta egy virtuális séta során.  
Egyebek mellett szólt az or-
todox vallásúak térségünk-
be való betelepüléséről, az or-
todox (görögkeleti) egyház-
község történetéről, papjai-
ról, de legfőképpen templo-
muk építésének körülményei-
ről, a templom szerkezeti fel-
építéséről, a templomtorony-
ban található négy harangról, 
a templombelsőben elhelyez-
kedő ikonosztázionról vagy 
más néven ikonfalról, amely 

– mint monda – olyan, mint 
egy kis ékszerdoboz.

Petronella ezzel zárja a ta-
nulmányát: „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, ha-
nem ráébred arra is, hogy tud-
tunkon 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 bete-
kintést.”

A könyvet – amely a Béké-
si Téka 55. számú kiadványa – 
januártól lehet majd megvásá-
rolni a Galériában.  Zs. I.
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A szerző dedikálta is a könyvét.

TiszTelT olvasó!
Tisztelettel értesítem önöket, hogy a Fakuckó játékbolt 
2017. december 31-ével bezár. Megköszönöm a sok-
éves jó kapcsolatot. Gyermek vendégeimnek a szere-
tetét, vásárlóimnak a baráti együttműködést. Az intéz-
ményekkel kialakított közvetlen barátságot. Azoknak 
az intézményvezetőknek külön is, akik az utolsókig ki-
tartottak és vásárlóim maradtak. 

Kívánok mindenkinek 
áldott, békés ünnepet 
és nagyon boldog 
új esztendőt!
Köszönettel: Juhos Balázsné Kati néni, Szűcsné Molnár Katalin
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Egyelőre ne olvassák el az alcímet… on-
line újságírónak csaptam fel, és van már jo-
gosultságom egy nagyszerű szerkesztőprog-
ramot használni. A képek bevágásakor az-
tán egy rendkívül érdekes jelenségre lettem 
figyelmes: egy latin szövegre… ami valahogy 
mégsem tűnt érthetőnek. Nos, ez az úgyneve-
zett Lorem ipsum, és arra szolgál, hogy a kü-
lönböző betűtípusokat, a köztük maradó fe-
hér felületeket, arányokat mutassa, azaz egy 
úgynevezett vakszöveg. A létrejötte is érdekes, 
ugyanis valamikor a könyvnyomtatás hajna-
lán, az 1500-es években készítette egy – saj-
nos – ismeretlen nyomdász, hogy bemutassa a 
betűformákat. Hogy milyen szövegből szedte 
a szavakat (sokszor még csak nem is szavak, 
hanem csak betűkapcsolatok), azt csak nem-
régiben derítette ki egy virginiai nyelvészpro-
fesszor: Cicerónak egy Krisztus előtt 45-ben 

keletkezett művéből, A legfőbb jóról és rossz-
ról címűből vágott ki egy bekezdést, és tette 
szinte felismerhetetlenné. vajon miért? Hoz-
zám hasonlóan bizonyára minden nyomtatott 
szöveget elolvasnak sokan, és feltehetően nem 
a betűtípusokra, hanem az értelemre kon-
centrálunk – 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 legel-
tethetik 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 bizo-
nyos fokig ez is egy vakszöveg.

Szilágyiné Szabó Ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Árvíztűrő tükörfúrógép

BéKéSI ProGraMajÁnlaToK DeceMBer 20. – januÁr 16. KÖZÖTT

December 20. szerda 17 óra

Kórusok Karácsonyi Hangversenye. A belépés 
ingyenes. Református templom

December 22. péntek 17 óra

Balássy Betty és varga Feri karácsonyi koncertje. 
A belépés ingyenes. Kulturális központ

December 24. vasárnap 10:30

Békési Advent. Karácsonyi dalokat énekel a Ze-
nebarát Felebarátok Kamarazenei Közössége. A 
részvétel ingyenes. Széchenyi tér

Január 6. szombat 17 óra 

„B.Ú.É.K. Békés 2018!”A Békés városi Ifjúsági 

Fúvószenekar Újévi Koncertje meglepetés ven-
dégekkel. 
 Kulturális központ

Január 13. szombat 18 óra

Újévköszöntő Batyus Táncház. A belépés ingye-
nes. Belencéres próbaterem (Petőfi u. 21.)

eLőzetes ajánLat

Február 20. kedd 19 óra

Ken Ludwig: Hajszál híján Hollywood vígjá-
ték két részben. jegyárak: 2700 Ft/fő, 3200 Ft/
fő, 3700 Ft/fő. január 19-ig egységesen minden 
helyre 2700 Ft/fő.  Kulturális központ

AjáNdÉkOZZON kArácsONyrA 
BÉkÉsI kAleNdárIumOT!

Kétségei vannak, minek örülne családja, barátja? 
AjáNdéKOzzA A Már KipróBált BéKési KAlENdáriuMOt! 

ára mindössze 750 Ft/db, ajándék könyvjelzővel!

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!

ÁrusíTóHELyEk:
 Cerka papírbolt  Fakuckó játékbolt
 Barta kereskedés  Püski Sándor Könyvtár
 Antikvárium  Civil Szervezetek Háza
 Békési Uszoda

Találkozó 50 év múltán

1967-ben, éppen ötven esz-
tendeje fejezték be a Békési 
Ipari Szakmunkásképző Isko-
lát a III/A osztály tagjai. A 32 
fős osztályból tízen sajnos már 
nem élnek, de a többiek szinte 
hiánytalan számban eljöttek a 
közelmúltban megtartott talál-
kozójukra. Fél évszázad alatt ez 
volt az első ilyen alkalom, me-
lyet Szatmári László lelkes szer-
vezőmunkája alapozott meg.

Az osztályban géplakatos, 
női szabó, férfiszabó és egyetlen 

személy esetében fényképész 
szakmunkás képzés folyt, ezek-
hez a szakmákhoz kaptak felké-
szítést. Az osztályfőnökük Gu-
lyás Sándor volt. Ekkoriban a 
hangsúlyt a gyakorlati oktatásra 
helyezték és magas szintű volt a 
képzés. A pályát azonban sokan 
kényszerűségből elhagyták, el-
sősorban amiatt, mert rosszul 
fizetett munkakörökben alkal-
mazták őket. De végül jó páran 
mégiscsak kitartottak és vállal-
kozók lettek a szakmájukban. 

A legtöbb egykori osztálytárs 
helyben a környéken maradt.

A találkozóra az egyik béké-
si étteremben került sor, hiszen 
egykori iskolaépületüket má-
ra elbontották. Az elhunyt tár-
saik és tanáraik emlékére mé-
csest gyújtottak, majd az esté-
be nyúló beszélgetésen szépen 
lassan visszatértek a rég elfele-
dett iskolai emlékek. A csínyek 
is, hiszen ahogy a tudósítónak 
elmondták, nagyon „eleven” 
osztály volt az övék.  Sz. K.

Fél évszázada szereztek szakmunkás bizonyítványt, és ennyi idő után találkoztak egymással az ipari szak-
munkásképző egykori tanulói.
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Caramel is fellépett 
a jótékonysági koncerten

December 6-án Adventi jó-
tékonysági Koncertet szerve-
zett a Magyar Pünkösdi Egy-
ház országos Cigánymisszió-
ja a Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban. Az ese-
mény célkitűzése a rászoruló 
gyermekek támogatása, ün-
nepi időszakuk szebbé téte-
le volt. vendégként fellépett 
Molnár Ferenc Caramel és a 
mezőberényi származású Bu-
rai Krisztián. Több mint 250 
személy kísérte figyelemmel 
előadásukat. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Dan-
kó Béla országgyűlési képvise-
lő és Izsó Gábor, Békés város 
polgármestere is, akik köszön-
tő beszédet intéztek a jelenlé-
vőkhöz. Köszöntőt mondott 

továbbá Surman László teo-
lógus-lelkész, az országos Ci-
gánymisszió egyik vezető pres-
bitere, aki beszédében kifejez-
te, 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

Kétszázötven látogatója volt a pünkösdi egyház cigánymissziója jóté-
konysági koncertjének.

A remény ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)
Előbbin D. Nagy Bence kul-

turális munkatárs és Katona 
Gyula református esperes, míg 
utóbbin Szegfű Katalin újság-
író és Simon Csaba adventis-
ta lelkipásztor szólt a megje-
lentekhez. Ünnepi műsor is 
volt: a hagyományőrző dal-

kör és a betlehemest bemuta-
tó Belencéres Néptáncegyüt-
tes utánpótlás csoportja, vala-
mint legutóbb a Teleki utcai és 
a tarhosi óvodás gyerekek adták 
elő. Hétről hétre eggyel több 
izzósor gyulladt fel az óriási ad-
venti koszorún, hogy elhozza a 
fényt a remény ünnepére. A vá-

rakozók körében nagy népsze-
rűségnek örvendett a kézműve-
sek kirakodóvására és az illatá-
val önmagát kínáló számos ka-
rácsonyi ínyencség is. Advent 4. 
vasárnapján, december 24-én 
az ünnepség kivételesen nem 
fél tizenegykor, hanem tíz óra-
kor kezdődik majd. Sz. K.
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Tölgyfasor ékesíti a Rákóczi utcát
vörös tölgyfasort ültettek 

a Rákóczi utca középső szaka-
szán. Az önkormányzat zöld-
terület-fejlesztési programjá-
nak részeként folyamatosan 
pótolja az elöregedő fákat, és 
újakat is telepít egyes telepü-
lésrészen, így a Rákóczi utcára 
is. A  nemesebb fák közé tar-

tozó vörös tölgyfák vörös szín-
ben pompáznak és viszonylag 
gyors növésűek. Izsó Gábor 
polgármester elmondta, hogy 
folyamatosan igyekeznek ki-
emelt figyelmet fordítani a vá-
ros zöld felületeire, éppen ezért 
az ősszel elkezdett fásítás, illet-
ve cserjésítés jövő tavasszal is 

folytatódni fog. A csemeténél 
nagyobb fák kerültek most a 
földbe, az ültetésnek az időjá-
rás is kedvezett. A Rákóczi ut-
cára mintegy húsz vörös töl-
gyet ültettek el, emellett ke-
rült a fajtából a Kossuth utcá-
ra, valamint a kötelező ritkítá-
sok helyeire is. 
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Horgász
szemmel

Év végi horgászat 
Az év utolsó horgászatait az 

időjárás nagyban befolyásol-
ja, hiszen ha viharos szél kava-
rog, 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 ké-
ső esti menyhalhorgászok. Ha 
esetleg valamivel kedvezőbb 
időjárás köszönt ránk, akkor 
a pontyhorgászok is fellelke-
sülnek, mert a jó idő hatására 
pontyok is aktívabban mozog-
nak. De nehogy azt higgyük, 
hogy olyan éhesek lesznek, 
mint nyáron. Szóval nagyon fi-
nom szereléket alkalmazzunk 
és kellően jó minőségű hidegví-
zi etetőkeveréket használjunk! 

Talán már nem is a fogás a 
lényeg az év utolsó horgásza-
tainál, hanem a kikapcsolódás, 
az átszellemülés, a feltöltődés. 
Remélhetőleg minden horgász 
számára megvoltak az élmény-
fogások a 2017-es évben és sok 
családban kerül hal az ünnepi 
asztalra. 

Minden olvasónak és hor-
gásznak, természetbarátnak 
áldott békés karácsonyi ünne-
peket kívánok!

Szekerczés Sándor

a békés Drén kft.
nehézgépkezelői munkakörben

munKatársaKat Keres. 
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

jelentkezni lehet: 
+36-30/914-1018

Meghívó
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.

Magabiztos győzelemmel búcsúztak
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 gól-
lal járult hozzá a sikerhez, melynek köszönhetően dobogós 
helyen várhatja a tavaszi folytatást a békési együttes. 

Az őszi-téli szezonban leját-
szott 12 bajnokin kilenc győ-
zelem és három vereség szü-
letett. Idegenben sajnos alul-
maradt a csapat Debrecenben, 
ózdon és Nyíregyházán. 

- Úgy gondolom, hogy a 
Mizse elleni meccsel szépen 
tudtunk búcsúzni az őszi sze-

zontól. A mérkőzésen lehe-
tőséget tudtam adni minden 
játékosomnak és végre egy 
nagyobb arányú győzelem-
mel szórakoztattuk a közön-
ségünket. voltak hibák, ami-
ket megpróbálunk kijavítani 
a januári felkészülési időszak 
alatt. Gratulálok a csapatnak 

az egész féléves munkáért. 
A tavasszal sem lesz egysze-
rű dolgunk, minden meg fo-
gunk tenni, hogy minél sike-
resebben szereplejünk majd. 
Sok munka vár ránk. Most fú-
junk egyet az ünnepek alatt, 
mindenkire ráfér már a pihe-
nés. Kellemes karácsonyi ün-
nepeket és eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánok 
mindenkinek - nyilatkozta a 
Békés-Drén KC edzője, Papp 
Bálint. 

Styop Barbara

Győzelem a szezonzárón hazai pályán. A felvétel a mérkőzést követően készült.
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árusÍtás
(tölgy, bükk, gyertyán)

kuglizvA 
éS konyHAkéSzen,
 kiszállítással Békésen.

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

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

Lipcsei imre, bútorasztalos
békés, Móricz zs. u. 16.

www. lipcseifatelep.hu

66/417-071
70/336-4620

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden jelenlegi és leendő ügyfelünknek!

Információk 
a hulladékgyűjtésről
A BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. tájé-
koztatja 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 karton-
doboz lapítva), műanyag (ásványvizes, üdítős, boros fla-
kon, tusfürdős, öblítős, mosószeres, tejfölös, joghurtos po-
hár, hipermarketes szatyor), és fém (italos és konzervdo-
boz) hulladékot helyezzenek el. Kérjük, hogy a továbbiak-
ban ne helyezzenek el a gyűjtőedényekben textilhulla-
dékot, mert a szelektív hulladék a DAREH BáZIS ZRt. 
válogatócsarnokában kerül, ahol e haszonanyag válogatásá-
ra nincsen lehetőség.

HuLLaDékGyűJTés
Szemétszállítási díjat nem kell fizetni azoknak az ingatlan 
tulajdonosoknak, akik a tárgyidőszak előtt kérik és utólago-
san 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 ka-
rácsonyfák elszállítását. vízkereszt (január 7-e) elmúltával, 
összesen két alkalommal, először január 11- én reggel 6:30-
ig kell a lakosoknak ingatlanjaik elé a közterületre kihelyez-
ni a fákat. A közterületek rendjének és tisztaságának meg-
óvása, illetve a balesetek elkerülése érdekében a karácsony-
fákat 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. 

Több mint 4000 tányér meleg étel
2017-ben eddig 4031 adag 

ételt osztottak ki a Hétkrajcár 
Hétvégi Gyermekétkezteté-
si Programban – ismertette az 
adatot Izsó Gábor polgármes-
ter azon az ünnepségen, me-
lyen a hétéve működő példa-
mutató kezdeményezés egyé-
ni és egyházi támogatóinak, 
a vállalkozóknak, valamint a 
benne részt vevő önkéntesek-
nek mondtak köszönetet. 

Összesen 27 alkalommal ke-
rült sor ételosztásra szociáli-
san rászoruló gyerekek között, 
hogy ne éhezzenek hétvégente. 

Izsó Gábor elmondta, hogy a 
kiválasztás során az igazságos-
ságra törekednek. A gyerekek-
re a velük foglalkozók, a köz-

vetlen környezet irányítja a fi-
gyelmet, aki viszont többször is 
visszautasítja a felajánlott étel-
jegyet, azt kihúzzák a listáról. 
A szervezés komoly önkéntes 
munkát igényel, és igen bejára-
tottan 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 Hétkraj-
cár Egyesületnek csak a nyers-
anyagokat kell állnia.

A városháza nagytermében 
tartott ünnepségen a polgár-
mester kisebb ajándékkal is-
merte el Rigler Attila tördelő-
szerkesztő munkáját, aki kiad-
ványok tervezésével már hosz-

szú évek óta díjtalanul áll a 
kezdeményezés mögött.

- Ha éhes gyermek van is 
Magyarországon, éhező gyer-
mek már nincsen – jelentet-
te ki Dankó Béla. Az ország-
gyűlési képviselő utalt arra a 
74 milliárd forintra, amelyből 
a kormányzat több százezer 
iskolás és óvodás gyermek in-
gyenes vagy kedvezményes ét-
keztetését biztosítja idén, és az 
összeg 2018-ban még nagyobb 
lesz. 

- Ahol pedig ez az állami se-
gítség sem elég, ott jól jön a 
Hétkrajcárhoz hasonló civil 
összefogás, melyet magamé-
nak érzek – mondta el a poli-
tikus. Sz. K.


